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Aos

Amigos leitores,
pela construção dessa série de livros...
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INTRODUÇÃO

Chegamos ao terceiro livro da série. Já estamos a nove (!) anos
juntos, amigos leitores, em um aprendizado e crescimento diário. Não
poderia deixar de dedicar esse terceiro livro a vocês, meus amigos!
Obrigado!
Mantendo o mesmo propósito dos livros anteriores, nesse terceiro
livro procurei mais uma vez organizar, compilar e reforçar os bons
conceitos de investimento, sempre na prática do dia-a-dia, que
discutimos juntos nesses anos...
Em nossa trajetória de Investidores, muitas vezes é fácil nos
perdermos. Perder a disciplina, perder a base conceitual, perder o foco
nos objetivos. São muitos os ruídos, muitos os descaminhos.
Mudanças no trabalho, mudanças de cidade, constituição de família,
compra de um imóvel, medos e inseguranças com a economia, erros
de rota... Sem bons conceitos e determinação, saímos mesmo da
trilha...
Desejo que esse livro, junto com os outros dessa série, ajude você a
reforçar os bons conceitos, trazer reflexões importantes e lhe manter
no bom caminho.
Como diz o ditado popular: Quem planta, colhe!
Obrigado e boa leitura!
Eduardo Leitão

--- // ---
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SOBRE O LIVRO
Mantive abreviações, coloquialismos, informalidades etc., na intenção
de preservar a conversa franca e informal entre os amigos.
Alguns comentários foram incrementados, resumidos ou suprimidos,
visando deixar somente a ideia educacional central do momento.
Os nomes dos visitantes do blog foram abreviados ou alterados, para
manter o anonimato.
No texto, sempre que surgiu uma frase ou bloco de maior valor
conceitual, destaquei com itálico e/ou grifo (excetuando-se as
perguntas dos leitores nos artigos, que estão em itálico para diferenciar
do texto normal).
Esta publicação tem caráter informativo e educacional. Em momento
algum se constitui em recomendação de compra ou venda de papeis de
qualquer empresa ou fundos aqui citados.

--- // ---
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“Porque melhor é a Sabedoria do que o ouro e a prata...”
(Provérbios 8, 11)
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Investimentos bons pra cachorro…
As plantas cresceram!
Algumas com troncos
grossos, galhos altos e
diversas folhagens, flores,
inclusive algumas que
nem plantei – nasceram
por conta própria. Dá
gosto de ver! E não sou só
eu que reparei não, meu cachorro (o Lombinho) também gostou
e usa algumas como banheiro…
É o jardim aqui de casa – vou lá e rego, adubo, corto o mato,
podo os galhos podres, limpo o que o Lombinho fez… Faço isso
naturalmente, sem pressa. Curto o momento com elas e, quando
menos espero, estão lá verdes e bonitas.
Assim também faço com meus investimentos.
Vejo muita gente ansiosa com seus investimentos. Impacientes,
querendo empurrar a coisa morro acima… Colocando muito de
seu esforço mental no dia de amanhã e pouco no dia de hoje.
Agir assim nos investimentos é como plantar uma trepadeira
hoje e exigir que ela cubra o muro já no dia seguinte! Não
querem ter o trabalho de regar, podar, adubar. Não dão tempo ao
tempo. Imagine que loucura seria fazer jardinagem só pensando
no dia de amanhã das plantas, sem curtir o crescimento e cada
momento delas!
Quando fiz o jardim meu simpático e sábio jardineiro, o João (lá
do Maranhão) me orientou a diversificar as plantas, pois
algumas gostam mais do verão, outras mais do inverno, e dessa
forma eu teria um jardim bonito o ano todo, independente das
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variações no clima e também das pragas (o João me disse tem
praga que ataca só no verão, outras só no inverno).
Não vivo de jardinagem, vivo de meus investimentos – mas sem
querer acabo fazendo como o João me orientou: Diversifico em
vários setores, buscando empresas de qualidade, com estratégias
diferentes, alocações diferentes, e diversifico também as formas
de investimento: mantenho ações, imóveis, renda fixa, etc.
Dessa forma enfrento a sazonalidade de alguns mercados e
também as pragas que vez ou outra atacam algumas empresas.
Assim, o ano todo tem flor no meu jardim! Eu fico satisfeito e o
Lombinho também :-)
Abraços e bons investimentos!
Eduardo Leitão
# Comentários...
Alison
Sábias palavras, Leitão!
Estou no início do meu jardim. Estou na fase de plantio e
confesso que não é fácil. Muitas pessoas não entendem quando
viso melhor “custo x benefício” em tudo, quando exijo meus
direitos e brigo com as empresas devido a cobranças indevidas
(ainda que por valores ínfimos), quando ao invés de comprar um
carro zero km opto por um seminovo. Tudo isso para defender
meu jardim; para não ter minhas sementes corroídas. Sinto que
muitas pensam: “Putz, que cara miserável, mão de vaca, só
pensa em dinheiro, etc…”. Mas sei que num futuro não muito
distante muitas delas vão me ver de outra forma, vão ver o
jardim cheio de plantas e árvores e vão entender o que eu estava
fazendo naquela época. Estou em busca do ponto de equilíbrio,
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para que eu possa viver bem com pouco, e continuar semeando
para meu futuro. Estou certo de que o sacrifício vai valer a pena.
Abraço, Alison.
Gil
Sabias palavras, mestre Leitão. Simplicidade - o segredo e base
da vida, que vale a pena ser vivida.
Leitão
Oi Alison! Obrigado!
Parabéns! Você está no caminho certo!
Também já passei por isso que você comentou: Viviam me
malhando porque eu era mais “simplão” – andava de carro
velho, usava camisetas promocionais de supermercado/políticos,
repetia a mesma bermuda em todos os churrascos da turma,
etc… Rssss…
Hoje só ando de bermuda e chinelo, o tempo todo… :-)
A questão não é ser “mão-de-vaca”, mas sim não se render ao
consumismo e aprender a viver bem com menos demandas…
Continue firme que vale a pena! Digo por experiência própria!
:-)
Grande abraço!
Leitão
Turco
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Como sempre, Mestre. Simples assim…. O sucesso só chega
para quem pratica o que prega. Agradeço pelos outros a fábula.
Será que é fábula mesmo?
Leitão
Oi Turco! Obrigado! :-)
Não é fábula não. O Lombinho vive fazendo caca no quintal e
comendo as plantas do João. E o pior é que ele além de fazer
caca fica marcando território com xixi o tempo todo… É dose!
;-)
Grande abraço!
Leitão
Cecília
Olá Leitão! Muito bom esse tópico, ainda bem que você e o
Alison também pensam e agem assim, pois eu também fui
considerada mão de vaca, só porque andava com um celular do
tempo das cavernas. Também compro somente quando as coisas
estão na promoção, digo que sou das baratas, só compro quando
os produtos estão na liquidação. Procuro economizar e comprar
ações procurando seguir as instruções que aprendi no curso do
Leitão, sei que não é fácil, às vezes peco na disciplina.
Leitão, aproveitando, estou com uma dúvida: posso vender, por
exemplo, quando estou com uma ação que a valorização dela
está por volta de 50%, vender estes 50% e realocar na próxima
ação do meu Investimento Gradual?
Abs,
Cecilia
Leitão
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Oi Cecilia!
Rsss…. Meu celular deve ter uns 07 anos de idade, antigo,
simples, pequeno e fala… Já caiu até na piscina e continua
funcionando. Não troco ele por nada! Rsss…. (Moderno mesmo
somente meu Kindle, que uso para ler livros, isso sim é
tecnologia útil, viu! Rs)
Sobre vender, é o seguinte – só vendemos se:
1) A empresa está sistematicamente perdendo qualidade em seus
fundamentos, ou você realmente perdeu a confiança nela, etc…
2) Re-balanceamento de carteira: Você deve procurar manter a
carteira mais ou menos equilibrada com os anos, e quando uma
ou outra ação estiver muito gorda em relação às demais, pode-se
vender uma parte da gordura, parcelar os lipídios e adicionar na
refeição das demais da carteira mensalmente… (talvez seja esse
seu caso) – isso fazemos muito eventualmente, uma vez por ano,
ou uma vez a cada 3 anos, etc… (Lembrando: se esse for seu
caso, venda a gordura dessa, parcele e adicione às próximas da
fila – outra forma é simplesmente dar um tempo nas compras
das gordinhas e direcionar para outras)…..
Um abraço!
Leitão
Daniel
Ver o jardim crescer deve dar uma satisfação tremenda. Pena
que leva tempo! Mas deve ser demais! Poder ver toda aquela
floresta particular ao nosso alcance, faz bem.
Essa comparação entre jardim e investimentos é muito
interessante. Até porque o cuidado tem que ser semelhante.
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Luiz A.
Olá Leitão,
Como sempre, suas analogias são mesmo perfeitas. Simples,
fáceis de entender, mas revelando a essência dos conceitos que
devem ser aplicados nos investimentos em renda variável.
Parabéns!!!
Como um de seus ex-alunos e já com algum tempo de
convivência com amigos e colegas que gostam de investir na
bolsa, dá para perceber claramente que boa parte não tem
paciência para esperar o tempo necessário para que o jardim
possa crescer e se desenvolver no seu ritmo normal e mostrar os
resultados exuberantes que se espera dele. A ansiedade é
realmente uma grande inimiga do investimento em longo prazo.
Talvez por isto, alguns decidam abandonar a estratégia do IG
(Investimento Gradual) e partir firme para a especulação, que
como sabemos não é pecado, mas geralmente é um caminho
muito mais difícil e penoso para se formar um bom patrimônio,
Se é que possível chegar lá através dele (dúvida pessoal minha).
Grande abraço,
Luiz A.

--- // ---
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Investimento é como dente da frente…
Meu dentista fica bravo
comigo…
…demoro
a
visitá-lo.
Morro de preguiça e
sempre deixo isso para o
mês seguinte.
Para muitos, investir é
como ir ao dentista: sabese que é importante, mas
dá uma má vontade em
ir…
Só que dinheiro e dente, se a gente não cuida, cai tudo! Ou como
diria meu amigo, o Tutu, “dinheiro é como dente da frente: faz
uma falta danada!”.
Sejamos sinceros! Vão se passar mais 02 anos e você não vai
começar a se dedicar aos Investimentos! Aquela curiosidade
pelo assunto bolsa de valores vai permanecer, você vai lembrar
disso toda semana, lembrar que seu dinheiro guardado não está
rendendo nada e a cárie da inflação “tá que come”, mas… Daqui
a 24 meses vai continuar no mesmo ponto onde está hoje:
Parado! É ou não é?
Tudo bem, não fique chateado. Isso ocorre com muita gente, não
é só você não. Eu mesmo tenho amigos bem próximos que me
dizem que vão começar a investir sério (já faz uns 5 anos e
continuam dizendo a mesma coisa).
Mas é assim mesmo. Só de pensar, dá preguiça! Ter que se
informar quais os melhores investimentos, e a forma de investir
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em cada um, os riscos, como controlar esses riscos, o que fazer
agora e depois, em fim… Dá preguiça mesmo!
Sei que você é um bom profissional, tem bons vencimentos todo
mês, está feliz com seu trabalho atual e ganha tanto quanto
merece! Ok, isso é ótimo! Parabéns! Mas digo uma coisa: o
tempo passa e uma hora vai bater uma vontade de diminuir o
ritmo, de trabalhar menos, ou mesmo mudar de vida, dedicar a
outros gostos… E ai?
Tranquilidade financeira é para isso: Poder mudar de vida
quando quiser, a hora que quiser, para onde quiser, do jeito
que quiser! E se quiser!
Dinheiro não é só para comprar carro do ano, todo ano! Uma das
melhores coisas que se pode comprar com ele é………….: Sua
liberdade! Sim! Liberdade! Ter bom salário sem liberdade é
como dirigir uma Ferrari em um engarrafamento em São
Paulo: Você tem tudo nas mãos, mas não pode sair de onde
está.
Talvez seja melhor comprar uma bicicleta e ir ao dentista… Não
pega engarrafamento, vai sobrar uma “beirada” todo mês e vai
poder poupar. Mas não basta só poupar, tem que aprender a
investir. Sei que dentista e investimento são às vezes chatos,
mas lembre-se dos dentes da frente: fazem uma falta danada…
Não posso fazer nada em relação a seus dentes, mas se precisar
de uma força para começar a investir em ações, estou aqui para
ajudar :-)
Abraços e bons investimentos!
Eduardo Leitão
# Comentários...
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Rico por Acaso
“Ter bom salário sem liberdade é como dirigir uma Ferrari em
um engarrafamento em São Paulo: Você tem tudo nas mãos,
mas não pode sair de onde está.”
Parabéns, Leitão. Como sempre, falou tudo! Um abraço!
Safo
Fala, Leitão!
Eu, como um bom dentista, tenho que dar meus palpites aqui
também! Pena que o pessoal só se preocupa com os dentes da
frente! Hahaha!
Assim como vamos fazer pelo menos uma limpeza de 6/6 meses
no dentista, temos também que observar nossa carteira e fazer os
ajustes necessários, com o rebalanceamento da carteira.
E… Leitão, que papo é esse que dentista às vezes é chato? :-(
Hahahahhahahha
Abração !
Leitão
Oi Safo!
Heheheeh!
Vixe! Nem me fale dos dentes de trás! Quando eu era pequeno
meu pai tinha uma mercearia, então eu vivia comendo todos os
doces que ele tentava vender… Aí já viu, na hora do dentista…
:-)
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Abração!
Leitão
Joice M.
Leitão, adorei seu artigo. Faz 6 anos que leio suas ideias e já me
foram muito úteis
Leitão
Oi Joice! Obrigado!
Puxa, 06 anos! Obrigado pelas visitas já a tanto tempo
Pois é, estou até escrevendo um artigo novo direcionado para as
mulheres. Apesar de sempre estarem presente por aqui e na
bolsa, ainda percebo que são minoria e, já que estão dominando
todo o planeta mesmo, em todas as áreas, tá na hora de
dominarem também os investimentos! Rsss
Grande abraço!
Leitão
Clari
Caro Leitão, acabo de encerrar minha jornada de empregado
após 33 anos de labuta. Apesar de não depender só do INSS,
devido ao fundo de pensão da empresa, mantendo assim o
mesmo padrão da ativa, gostaria muito de ouvir sua história
sobre essa passagem. Por isso, aguardo com ansiedade o seu
livro sobre o assunto.
Grande abraço,
Clari.
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Leitão
Oi Clari!
Meus parabéns!!! Que notícia boa!
Olha, vai ser uma nova fase da vida, de novo aprendizado… Vai
ter que se esforçar, sobretudo, a reaprender a viver sem estar
plugado em uma empresa. Essa transição pode ser um pouco
complicada, mas persevere e tenha paciência – tudo na vida
melhora com o tempo, é questão de treino. Vai precisar de uns
anos de “desintoxicação” e após isso, enxergará tudo de um
novo ângulo…
Estou escrevendo mesmo um novo livro sobre essa transição
após alcançarmos essa liberdade financeira. Acredito que os
amigos vão gostar muito… Sua mensagem é mais uma
motivação para continuar a escrevê-lo. Obrigado!
Um grande abraço!
Leitão

--- // ---
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O índice IBOVESPA está velho
e enferrujado!
Fabricado em 1968!
Desde o ano de 1968 o
índice IBOV é o mesmo,
segue
a
mesma
metodologia!
Acontece que o índice
Ibovespa tem um grande
problema, que a BMFBovespa deveria repensar:
- Ele tem uma enorme quantidade de empresas ruins como
OGX, MMX, LLX, Gol, Cesp, Eletrobrás, JBS, ALL3, etc,
etc… Ou seja, uma metodologia de definição de índice que não
é a ideal, baseada essencialmente apenas na liquidez, na
popularidade do papel, e não na QUALIDADE das empresas.
Com isso, o IBOV acaba sendo influenciado negativamente: cai
muito por causa das más influências, ou sobe muito por causa
dos “marketings” de mercado, ou fica estagnado.
> O desempenho do IBOV pouco tem a ver com o desempenho
real das boas empresas, e isso acaba gerando uma imagem
negativa da bolsa, principalmente para os iniciantes…
A BMFBovespa com certeza sabe disso, por isso mesmo criou
outros índices paralelos como o Índice de Governança
Corporativa, Índice de Dividendos, dentre outros, mas continua
pecando ao deixar que o IBOV seja o carro-chefe, ou melhor, a
Kombi-chefe.
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==> Vamos supor que o índice IBOV fosse abolido, deixasse de
existir: Se todo mundo simplesmente esquecesse do IBOV e
passasse a olhar para suas boas carteiras de investimento, suas
boas escolhas, ou simplesmente passasse a olhar um índice
baseado em Qualidade, veria que a bolsa de valores está muito
bem, como sempre.
O mercado como um todo (principalmente os iniciantes em
bolsa) se baseia muito no IBOV para ter um “termômetro” do
mercado, um “sentimento” do mercado. E também a mídia em
geral se baseia nele! Ou seja, não é de se espantar que quem
esteja de fora não consiga enxergar que a bolsa de valores é uma
coisa boa, um belo investimento! Basear a bolsa de valores
brasileira no índice IBOV, do jeito que ele está, é como olhar
para Dilma e achar que toda mulher brasileira tem cabelo
curto…
Abraços e bons investimentos!
Eduardo Leitão
-----------------Nota: Artigo escrito em abril/2013

# Comentários...
Claudia
Perfeito! Excelente analogia. Abração, Mestre. Claudia.
Hagar
Essa da Dilma foi boa! Hahaha… Se estivéssemos em uma mesa
de bar (e não na sua cozinha) a comparação seria bem maldosa!
Hahaha
Mas o artigo foi muito bom! :-)
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Dimarcinho
Fala, Leitão!
Artigo simples e claro!
Já fiz lá no meu blog contas do IBOV e do SMLL cortando as
empresas com margens de lucro abaixo de 10% e é
impressionante a diferença de resultados!
As boas empresas sempre vencem!
Dummy
Leitão, seria interessante você escrever um artigo sobre qual
planejamento de investimentos a longo prazo pode fazer uma
pessoa com pouca disponibilidade financeira. No meu caso,
apesar de todo mês investir alguma pouca coisa (10 ações daqui,
5 dali, frações de NTNB principal), não dá tempo de fazer
análises mais detidas para escolher papéis com independência. O
pensamento de desfazer posições e amortizar financiamentos
também é recorrente, mas fico pensando que se eu não manter
pelo menos o hábito de poupar alguma coisa, mesmo que às
custas de protelar a amortização de um financiamento, nunca vai
se consolidar o hábito de poupar. Abraço!
Leitão
Oi Dimarcinho! Obrigado!
Pois é, qualquer filtro de qualidade que seja é melhor do que o
IBOV. Bolsa de valores é muito fácil, não sei porque o povo
complica tanto…
———————
Oi Dummy!
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O que mais tem é literatura sobre isso, e todas, no final,
convergem para isso: trabalhar diligentemente oferecendo
sempre o seu melhor ao mundo; gastar menos do que se ganha;
poupar; investir; Só isso, nada mais.
Eu sei bem como é difícil poupar no início. É como tentar
encher uma piscina usando um copo americano (ou lagoinha,
como falamos aqui em Minas).
Mas vai de encontro ao que você falou: Tem que criar o
HÁBITO. Somos animais de hábito, então, mantenha os bons
hábitos e quando menos perceber já vai estar caminhando
bem…
Quando temos objetivos muito grandes para alcançar, a melhor
forma é fazer um pouco todo dia. Se for olhar o horizonte vai
achar que nunca chega, mas se olhar apenas para o que tem que
ser feito no dia a coisa vai…
—————Abraços, pessoal!
Leitão
Jorge M.
Brilhante, Leitão. Foi uma das coisas mais sábias que já li sobre
o Índice IBOVESPA. Os “micos” (empresas novatas e fracas)
não poderiam nem ter acesso ao mercado de capitais quanto
mais compor o IBOVESPA.
Osmar
Leitão, se o índice fosse composto só de empresas de qualidade
certamente atrairia muito mais investidores nessa direção. Mas o
que aconteceria com as empresas sem bons fundamentos?
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Haveria investidores suficientes para mantê-las no mercado?
Nesse caso o índice refletiria a nossa realidade?
Leitão
Oi Osmar!
Depois que uma empresa abre seu capital ela embolsa o
dinheiro, investe o mesmo e as ações podem correr de mão em
mão sem nenhuma influência para a empresa. As ações podem
ficar paradas ou girando, tanto faz. A empresa aberta ao
mercado tem a missão de gerar valor a seus donos, independente
se está ou não em algum índice. Quando uma empresa é bem
gerida, dá lucro, então naturalmente os bons investidores vão em
busca delas, mesmo que não estejam bombando na mídia. As
ações de empresas mal geridas, que não dão retorno a seus
sócios anônimos, naturalmente vão caindo no esquecimento.
Um abraço!
Leitão
Zoecir C.
Acredito que o índice em si não teria problema, o grande detalhe
está nas pessoas que possuem o foco mais reduzido, pois na
realidade o índice IBOV retrata a bolsa no total. Outros índices
também apresentam limitações...
Leitão
Oi Zoercir!
O problema maior não é o IBOV em si. Ele tem seus problemas,
como todo índice, mas o problema maior é a BMFBovespa
deixar que o IBOV seja o carro-chefe, a referência maior… Se
ela desse ênfase em outros índices baseados em qualidade, o
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mercado (principalmente os leigos) teriam uma visão melhor da
bolsa de valores.
Costumo dizer que essa visão bipolar de que “para que um
ganhe outro tenha que perder” não é legal. A bolsa tem mesmo
um lado jogatina (e infelizmente o mais divulgado) que é assim,
mas tem seu melhor lado, do desenvolvimento, do investimento,
da construção de patrimônio, onde todos ganham: investidores,
empresas, sociedade… É esse lado, do ganha-ganha, que eu
gosto e que ajudo a desenvolver aqui no Blog…
Um abraço!
Leitão
Breno M.
Oi Leitão!
A gente não pode esquecer dos IBX-50 e IBX-100.
Sempre acompanho o IBX-50 e muitas vezes, pela análise
gráfica, ele aponta uma tendência antes mesmo do Ibovespa.
A metodologia utilizada estabelece um peso menor à liquidez e
tira o peso de papéis ruins.
Talvez fosse interessante até você utilizá-lo em suas leituras de
mercado.
Abraço!
Nicolas J.
Data vênia: Quem entende do assunto não concorda com você,
Leitão.
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O Dow Jones já está aí a mais de um século e com certeza a
existência (e o benchmark) deste índice foi levado em conta na
hora de criar o IBOV.
Que critério você usou pra dizer que existem empresas ruins no
Ibovespa? O que são empresas ruins pra vc? O mercado é assim
mesmo, hora as empresas parecem ruins, hora parecem
maravilhosas. Se você não sabe, deve-se comprar na baixa e
vender na alta.
Cristiane
Eu sou testemunha viva de companhias ruins dos mercados
mundiais… Já perdi na Austrália, já perdi em Nova York, Brasil
etc., pois tinha uma imatura mentalidade de que quanto mais
baixa a ação cai, mas eu deveria comprar e muitas chegaram a
zero.
Hoje não perco tempo, estou aqui para caminhar lado a lado das
companhias que estão no verde.
Leitão
Oi Breno!
Sim, existe uma dezena de índices, cada um com suas
qualidades e defeitos. Mas o problema é que a BMFBovespa
deixa que o IBOV seja o carro-chefe, o índice mais popular que
principalmente a mídia (míope) usa como referência para
publicar no horário nobre da TV.
A questão principal é mostrar para a população em geral que a
bolsa não é APENAS o IBOV. Principalmente os iniciantes,
precisam de referências melhores para não ficarem com “medo”
da bolsa…
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————————Oi Nicolas!
Obrigado pelo comentário, mas acredito que você tenha chegado
a pouco tempo aqui no Blog.
Uma empresa é boa ou ruim a partir de seus fundamentos, suas
finanças, seu retorno de valor aos acionistas. No fim, ela deve
ser lucrativa e bem administrada. São esses critérios que uso
para escolher minhas ações, e os mesmos critérios que uso para
dizer que, no IBOV, existem dezenas de empresas péssimas.
Mas aos poucos você vai entender melhor. Fica meu convite
para continuar participando aqui das discussões com os
amigos...
—————Oi Cristiane!
Obrigado pela mensagem! O caminho é esse mesmo: crescer
junto às boas empresas (bons fundamentos) e se descolar da
massa de jogadores…
——————Abraços, pessoal!
Leitão

--- // ---
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Como se preparar para a sua Independência
Financeira…
“Leitão! Você chegou lá,
me diz:
- Tenho 50 anos e estou
cansado do que eu faço.
Queria me livrar do chefe
chato, das longas jornadas
de trabalho e do salário
insatisfatório. É o meu
sonho.
Durante este tempo acumulei aproximadamente 3 milhões.
Daria para eu pensar em independência financeira com este
valor? Minhas despesas fixas giram em torno de 7mil/mês.
Um forte Abraço
Luiz C.”
————————
Oi Luiz!
Você disse 3.000.000,00? Três milhões em dinheiro líquido? Se
sim, ok, parabéns, é um excelente capital líquido e dá sim para
viver tranquilamente com seus rendimentos, visto uma despesa
mensal média de 7k.
Agora, se for 3 milhões em patrimônio diversificado (digamos
sítios, carros, lanchas, fazendas, casas de praia, etc) aí é outra
história. Pois é preciso separar o que é capital ativo de capital
passivo. Um dá retorno, outro nem tanto.
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Mas pensando em 3 milhões líquidos, você está super bem sim!
Administrar muito dinheiro é mais fácil do que administrar
pouco. Mas precisa encarar isso como um projeto de vida, bem
planejado, depois é relaxar mesmo…
Com 50 anos você, provavelmente, já tem casa própria, filhos
criados (ou quase), já conquistou boas coisas… Enfim, já está
mais tranquilo mesmo. Então está mais do que na hora de ter
uma vida com mais qualidade!
Dá vontade de escrever umas 05 páginas agora para você, mas o
espaço aqui é curto. Então vamos lá em alguns pontos
principais:
1) Qualquer mudança de vida precisa de um plano mínimo
antecipado. Digamos, se vai mudar de vida, planeje tudo que
tem a fazer com uns 5 anos de antecedência – planeje os
investimentos necessários, as poupanças necessárias, a educação
financeira necessária (por exemplo, aprenda sobre bolsa), a
rotina e trabalho necessário, o preparo psicológico necessário,
etc… (Vejo muitos amigos dizendo que querem mudar de vida,
mas entra ano e sai ano não fazem nada de diferente, não
planejam a mudança – mudar de vida de uma hora para outra
não é viável, é preciso plano com anos de antecedência). No seu
caso talvez nem seja necessário tanto tempo assim de preparo…
Com, digamos, 01 ano de preparação você já fica pronto!
2) O preparo psicológico/comportamental é tão necessário
quanto o preparo financeiro, pois você vai literalmente mudar de
vida, de hábitos, de rotina, de gostos, de prazeres, etc… A
liberdade traz novas coisas na vida que o trabalho excessivo
antes não permitia… Esse fator é importante. Reflita bastante
aqui.
3) Para se viver mais da renda de suas economias e menos da
renda de seu trabalho é preciso primeiro se esforçar para
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aprender a cuidar bem dos investimentos, entender um pouco
mais de bolsa, se tem imóveis alugados, aprenda a cuidar dos
reparos, inquilinos, etc… Administrar patrimônio é quase um
trabalho, e como tal, precisa de preparo….
4) Depois que se preparou melhor para administrar o
Psicológico e o Financeiro, aí sim vem a mudança e a renda
para lhe manter vai ser assunto fácil…. Se você tem uma rotina
puxada e cheia de compromissos, quando mudar de vida, vai
sentir falta disso, ou seja, vai ficar com muito tempo livre e
achar isso até ruim… Vai ter que se preparar não só
financeiramente, mas psicologicamente para isso. Dá uma
espécie de “crise de abstinência”! Isso mesmo! Como se
estivéssemos passando por uma fase de desintoxicação… Terá
que reaprender a viver, definir novos valores, novas formas de
ver a vida… (Depois que se reaprende, é ótimo!)
Mas em fim, o assunto é longo e é digno de um livro mesmo…
Estou escrevendo sobre isso e talvez esse ano ainda consiga
terminá-lo….
Um abraço e sucesso!
Leitão
# Comentários...
Clari
Leitão, estou no período de desintoxicação de empresa e
continuo aguardando ansiosamente esse livro. Acelere aí, pelo
bem da gente! Ao Luiz, meus parabéns! Estou com 5 meses que
me livrei do emprego e é muito bom. As dificuldades dessa fase
estão servindo muito para meu autoconhecimento. Como disse
Salomão: Se tens o bastante, por que ficar longe dos teus?
Grande abraço
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Clari
Leitão
Oi Clari!
Pois é, fique firme nessa “crise de abstinência”! Procure ler bons
livros, desenvolver novos hobbies, praticar esportes que goste,
fazer novos amigos compatíveis com esse novo estilo de vida
(pois os amigos antigos que estão ainda presos ao sistema não
vão conseguir lhe acompanhar)…
Estou escrevendo o novo livro, mas é coisa lenta, artesanal
mesmo… Acho que vai ficar bom! :-)
Grande abraço!
Leitão
Fulgêncio B
Oi Leitão!
Mais uma bela lição sobre independência financeira!
E parabéns ao Luiz pela conquista, agora é muito preparo,
principalmente o psicológico para a grande mudança.
Abraço,
Fulgêncio B.
Jan
Caro leitão!
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Vou puxar uma cadeira, abrir uma garrafa de refrigerante e
participar deste papo muito interessante! Lendo as mensagens
acima a minha imaginação vai longe, fecho os olhos e me vejo
sentado na beira da piscina, acessando a conta dos meus
investimentos, rindo à toa quando as ações caem, comprado
mais e ficando cada vez mais rico… Assim como os colegas
acima, busco o tão desejado sonho da independência financeira,
que no meu caso, não vai ficar só no sonho…rssss, pois não vejo
a hora de sair da “corrida dos ratos”. Já tenho me preparado
psicologicamente a um bom tempo
Mas como disse, a conversa é pra ficar interessante…
Estou aplicando 3k mensalmente numa carteira de 15 empresas,
todos os meses, no mesmo dia, uma empresa por mês. Aplico
também, 2k no tesouro direto, todos os meses (NTNB-principal,
vencimento de longo prazo – 2035, 2024 e 2050).
Digamos que você receberá de uma só vez, anualmente, uma
verba extra de 100k, nos próximos “X” anos. Bem, você já deve
imaginar qual é a minha pergunta, então lá vai… Como e onde
aplicar estes 100k? Vou deixar mais interessante. 100k na bolsa!
Um grande abraço!
Jan
Leitão
Oi Jan!
Que bom saber que já está no caminho certo e confiante! Sua
atitude positiva já lhe dá posse do sonho antes mesmo dele
acontecer, esse é o segredo!
Você está com boa capacidade de poupança mensal, isso é
ótimo! 15 empresas é bom, mas se garimpar pode adicionar até
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umas 5 a mais, é melhor ainda… Temos muitas boas empresas
para investir.
3k mensais dá até para agilizar mais o rodízio. Ao invés de 01
ação por mês, que tal 03 por mês...
Sua alocação em Tesouro está ótima! É uma boa reserva
estratégica.
Quanto aos 100k anuais extras, a melhor forma é dividir por 12
e somar isso às parcelas normais do Investimento Gradual…
Assim mantém o princípio da diluição no tempo e equilíbrio
entre todas da carteira. O conceito é: qualquer capital extra que
surgir, diluir no tempo e manter a distribuição equilibrada entre
todas.
Em fim, você está mais que bem e no caminho certo!
Grande abraço e sucesso!
Leitão
Antônio
Boa noite!
Queria muito ter a disciplina que vejo em alguns aqui.
Tenho um salário que avalio como bom (mais de 13k/ mês) e
tenho um total de 23 salários/ano.
Ainda assim não consigo fazer reserva! Tenho um patrimônio
modesto e, mês a mês, gasto mais do que ganho.
Vivo dependendo dos salários extras para zerar os prejuízos que
acumulo mês a mês.
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Simplesmente não consigo equilibrar minhas finanças e isso
vem desde a época de universitário.
Às vezes chuto o balde e deixo rolar, mas é muito difícil ser
assim e não conseguir mudar.
Adoro investir na bolsa, embora não seja investimento (compro
ações e qdo o saldo bancário obriga, vendo e “cubro” o preju).
Enfim, nem sei porque estou relatando isso aqui, mas imagino
que com a riqueza desse site, possa ler algumas coisas que me
inspirem a mudar…
Leitão
Oi Antônio!
Li com atenção seu comentário, é um caso crônico mesmo!
Precisa mudar!
Ganhar muito dinheiro sem aprender a investir é como pegar
água com um balde furado…
Mas seu caso é muito comum… As pessoas em geral se
esforçam muito na vida para ganhar dinheiro (estudam, fazem
faculdade, cursos, inglês, estágios, ralam nos empregos, etc)….
Mas não se esforçam nada para aprender o que fazer depois que
se ganha esse dinheiro. Ou seja, aprendem a ganhar mas não
sabem o que fazer com ele depois.
Dinheiro não é o objetivo final, ele é só um meio. Mas a
cegueira geral das pessoas faz com que todos acordem de manhã
e passem o dia inteiro agindo como se o fim fosse o dinheiro.
Começam a segunda-feira loucos para chegar a sexta-feira, e é
como se só vivessem dois dias por semana, os outros 5 apenas
existem.
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Depois, com a frustração, ficam se “presenteando” para
compensar…
No sistema capitalista, apender a lidar com dinheiro é uma
necessidade básica mesmo, pois só se pode vencer o sistema se
você jogar com as regras a seu favor. Ou seja, ou você vence o
sistema, ou ele lhe domina, você vira apenas mais uma
engrenagem dele…
Pare, reflita, mude. E se sentir que sozinho está difícil, não
existe em buscar ajuda de outros, seja de amigos, familiares,
psicólogos... Nem sempre damos conta sozinhos, é preciso
humildade para buscar apoio quando preciso.
Um abraço!
Leitão
Cristiane
Olá, Antônio…
Eu espero que algo dentro de você possa despertá-lo em tempo
para que não se arrenda no futuro de ter perdido tempo valioso
de investir.
Nunca se sabe quando a água do poço vai secar, por isso se deve
sempre reservar uma porcentagem do salário mensal para os dias
chuvosos.
Chutar o balde, além de machucar o dedão, só serve para
continuar alimentando a piedade própria. É a forma mais lenta
de alcançar suas realizações e sucesso.
Quando a transição de universitário para a maturidade começa a
bater na porta os hábitos destrutivos do passado se chocam com
a realidade da maturidade - o confronto chega a desnortear.
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Você ganha um excelente salário e para merecer você com
certeza possui uma grande qualidade: é inteligente.
Amanhã, quando acordar, tente encarar o “futuro” diante de seus
olhos… uma vez que você conseguir enxergá-lo com o devido
valor e urgência, você aprenderá a respeitá-lo e a partir de então
ao invés de correr atrás do dinheiro, o dinheiro te seguirá.
Te desejo muita boa sorte.
Cristiane
Lucas M.
Antônio!
Não se deve começar a guardar 90% do seu rendimento mensal,
inicie com 10% e estipule uma meta de aumentar 1% ao mês,
por exemplo. Assim você irá se “forçar” a aprimorar seu
comportamento financeiro, a gastar menos e investir mais.
Aliás, este é o primeiro passo para investir, não adianta você
estudar e aprender sobre a dinâmica do mercado, sobre índices,
leitura de indicadores financeiros das empresas, conceitos e etc.,
se você não desenvolver o costume de gerar verba para estes
investimentos.
Tome o meu exemplo, sou estudante universitário, minha renda
é muito baixa se comparada a muitos aqui, porém, desde o
começo do ano comecei a controlar tudo (Tudo mesmo, usei a
tecnologia a meu favor – a tecnologia veio para facilitar a nossa
vida, não economize esforços para tirar benefícios dela – ,
compro um salgado, já vou e jogo o valor gasto em uma planilha
que salvo em meu smartphone…). Deste modo, mesmo
ganhando pouco, hoje eu guardo muito, proporcionalmente
falando, 20% ao mês, que antes eram gastos no “buraco negro”
(hehe), aqueles gastos pequenos que não damos atenção e
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quando chega no final do mês… Tristeza… Parece que nosso
dinheiro criou pernas e saiu correndo…
São hábitos simples, porém fazem uma enorme diferença!
E acompanhe muito o blog, o Leitão criou uma ótima dinâmica
para nós, com trocas de ideias e experiências de pessoas com
perfis distintos. Nada melhor do que você acompanhar casos de
sucesso e erros comuns, com suas possíveis soluções, cometidos
por muitos de nós para te ajudar e incentivar na busca de sua
independência financeira!
Abraços e tenho certeza que você conseguirá mudar este
cenário!!
Tiago
Já que tá todo mundo falando, vou falar também.
Meu caso é diferente pois sempre fui um economizador nato, só
que fazia isso sem organização nenhuma. Mesmo sem me
esforçar, sempre sobrava dinheiro. Todo mês sobrava 20% a
30% do que ganhava, sem nenhuma forma de policiamento
financeiro. E não é porque eu ganhava muito não, mas sim
porque eu pensava 5 vezes antes de gastar algo (na quarta eu já
descartava a maioria das coisas) .
Ainda não ganho rios de dinheiro e tô longe ainda da
independência financeira, mas agora eu consigo economizar de
forma inteligente. Aprendi a gastar dindin com aquilo que
realmente vale a pena. Hoje ainda sou escravo do trabalho, mas
eu viajo bastante, não economizo com comida boa, me divirto, e
ainda sobra 20% por mês que invisto em capital ativo.
O segredo está no que Lucas M. disse: Organização de gastos.
Depois de 3 meses organizando gastos, você percebe onde
realmente o dinheiro está indo e com isso pode fazer a
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ECONOMIA INTELIGENTE. Sair cortando gastos e sendo pão
duro é ECONOMIA BURRA. Como Lucas disse, evite que o
seu dinheiro vá para o buraco negro…
Cristiane
Olha, eu sei que já fiz meu comentário, mas voltei porque
realmente estou emocionada com a solidariedade de todos em
ajudar o Antônio.
Muito legal, pessoal… Ele tem muito a pensar depois de ler os
depoimentos de pessoas interessadas em ajuda-lo.
Reforçando as dicas: Eu comecei a anotar tudo que comprava
em um caderninho e, chegava no fim do mês, eu quase tinha um
ataque de coração com o total de gastos. Fui cortando as coisas
supérfluas e devagar me disciplinei.
Abraços a todos,
Cristiane
Alexandre P.
Leitão, parabéns pelo blog.
Também tenho meu projeto de independência financeira, gosto
deste assunto e gosto principalmente de ler os comentários e
dicas de quem já chegou lá ou que está no caminho certo.
Ao que interessa, no início eu poupava com a ideia fixa de
atingir 1 milhão, após algum tempo percebi que o que eu
desejava realmente era ser independente e trabalhar por opção e
não por obrigação, e ai sim, buscar algo que eu goste muito de
fazer e então o trabalho se tornaria um prazer, uma diversão…
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Tenho 33 anos e sempre tive poupança, depois comecei a
investir em ações e a pouco tempo fundos imobiliários, também
invisto em imóveis… mas minha renda passiva ainda está longe
de ser suficiente para me manter, de fato hoje meu salário é a
principal forma de acumular (estou salvando 60% do que
ganho).
O problema é que tem horas que penso em pegar uma mochila e
sair por ai, largar tudo, emprego, rotina chata, horas e horas de
trabalho cansativo e nem um pouco divertido. No início este
desejo era algo de fim de semana, mas está aumentando…
Troquei de emprego a menos de 1 ano para ganhar mais e me
aproximar mais rapidamente de meu objetivo, mas já sinto a
mesma monotonia e vontade de fugir pro nada novamente.
Está difícil me manter na linha e focado no objetivo, não sei por
quanto tempo mais vou fazer isso ou o que inventar para
continuar no ritmo. No momento meu projeto é comprar uma
moto e dar umas saídas de fim de semana para ver se alivia a
tensão!
Você passou por momentos de provação em sua caminhada?
Como manter o foco sem esta angustia?
Obrigado,
Alexandre P.
Leitão
Oi Alexandre!
Seu depoimento foi muito bom e eu entendo bem o que está
passando… Realmente essa ansiedade, essa angústia, pode bater
mesmo…
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Olha, não tem jeito. Temos mesmo que ralar bastante para
chegar lá. Não existem atalhos. Ou a gente mergulha de cabeça
no sistema e supera ele, ou a gente vira hippie e ignora o
sistema. É possível ser feliz de qualquer jeito, pois a felicidade
vem de dentro do coração, quando estamos vivendo segundo
nossos princípios, nossos dons, talentos e inclinações
saudáveis…
Você pode ser bilionário e ser infeliz. Você pode ser hippie e ser
feliz. E vice versa.
Aliás, a palavra “felicidade” é complexa. Prefiro trocar pela
palavra “paz”.
Eu passei por isso que você está passando agora, só que antes
dos 30, então era uma forma de me consolar. Eu falava pra mim
mesmo: Sou jovem e antes dos trinta tenho mesmo que ralar, me
estrepar, pois depois vou ficar tranquilo.
Você está com 33, ainda é jovem, mas nessa idade dá mesmo
uma “crise” pois é quando estamos deixando de ser “jovens” e
passando a ser “maduros”... Antes dos 30 parece que tudo é
mais simples, a gente é mais cabeça fresca mesmo…
Mas o segredo para aguentar essa etapa de pressão é buscar
canais de escape:
– Compre sua moto; dedique-se aos amigos, saia para tomar
cervejas sempre que puder, tome uns porres mesmo; Investir nos
amigos, ter tempo para eles… É um investimento que não se
pode deixar de fazer. Bons amigos não têm preço!
– Arranje tempo para praticar um esporte que goste e que seja
realmente prazeroso (que tal fazer trilhas de bicicleta… uma boa
mountain bike custa bem menos que uma moto);
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– Se já tem namorada/esposa, um bom relacionamento também
ajuda. Se não tem, divirta-se e se achar alguém legal, isso é bom
também; Obs.: Uma mulher pode lhe ajudar ou te levar para o
buraco, cuidado.
– Tire tempo para boas leituras… Livros são ótimos
companheiros/conselheiros…
– Enfim, na hora de trabalhar, dê duro mesmo, pegue firme e
faça o seu melhor – mas não deixe que o trabalho tome todo seu
tempo. Desenvolva a disciplina de se colocar em primeiro lugar,
de ter tempo para você também… Muita gente esquece que há
vida fora do escritório, e isso vai sucumbindo a pessoa (tenho
amigos próximos assim…). A gente tem que buscar ser feliz é
sempre, durante o caminho, e não esperar chegar a um ponto
para começar a ser feliz….
Bem, espero ter ajudado um pouco…
Grande abraço e sucesso!
Leitão
Leandro
Leitão!
Vou falar um pouco sobre mim talvez possa passar algumas
ideias.
Tenho 24 anos, sou totalmente independente saí de casa muito
cedo, com isso muita coisa que aprendi foi errando, dando
cabeçada mesmo... Mas, quando o assunto é finança pessoal,
ainda não aprendi, sou totalmente escravo do dinheiro - nunca
dá para o mês todo. Sempre falta e com isso sempre acumulo
passivos
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Apartamento, carro, contas, faculdade etc… E ganho bem
menos do nível do pessoal aqui, não sei se acumulei mais
passivo do que posso pagar mais sei que está virando uma bola
de neve, e gosto muito sobre assunto de investimento sempre
procuro saber qual melhor investimento, mas nunca sobra para
intervir... Aliás, falta...
Leandro
Cristiane
Nossa, Leandro, só o fato de você ter 24 anos e já ser
responsável por todos os gastos mencionados, já é uma grande
conquista e você tem que se sentir orgulhoso por isso. Não é
fácil estar na faculdade e trabalhar ao mesmo tempo, somente
pessoas determinadas como você conseguem. Tudo tem sua hora
e pelo que vejo você está no caminho certo.
As suas responsabilidades estão acumulando porque é difícil
mesmo... Eu saí de casa com 17 e comi o pão que o diabo
amaçou. Você está se preparando para um futuro melhor e vai
conseguir. Vá com calma e não se esqueça de viver um
pouquinho também. Eu perdi pelo menos duas décadas da
minha vida trabalhando tanto que hoje quando percebi estava
com 40 anos…Me sinto roubada. Só o fato de você estar se
preparando para investir mesmo sem o dinheiro disponível já me
diz que está no rumo certo. Continue mesmo pesquisando e
assim que a hora certa chegar comece a investir. Parabéns pela
sua admirável trajetória, os seus pais devem estar orgulhosos de
você.
Abraços e boa sorte,
Cristiane
Leitão
Oi Leandro!
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Puxa, a Cristiane já falou tudo que eu queria, não sobrou
nadinha pra falar! Rsss… (Obrigado, Cristiane!)
Pois é, você já é um vencedor. E mesmo que as coisas estejam
apertadas agora, a POSTURA que tem de buscar aprender e
melhorar é o principal. Se mantiver essa postura e perseguir
melhorias nessa área, já já vai conseguir e como é jovem, pode
sim entrar nos bons trilhos em breve…
Vá se educando financeiramente, e na hora que começar a
desapertar, você vai estar preparado. Não espere tudo ficar
favorável para começar… Comece! E mantenha a fé no caminho
certo!
Abraço e sucesso!
Leitão
Daniel
Leandro, meus parabéns!
Ainda não sou tão independente assim, pois não moro sozinho e
não sei o que é arcar com todas as contas sozinho. Mas em breve
irei pelo mesmo caminho. Já decidi faz tempo que o melhor é
sair de casa jovem e aprender a me virar sozinho.
Quanto
aos investimentos,
por
enquanto
acumule
CONHECIMENTO e, pelo cara guerreiro que você é, em breve
aumentará as suas receitas e poderá investir por um futuro mais
tranquilo.
Parabéns e boa sorte nessa sua jornada!
Abraço!
Daniel
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Leandro
Pessoal!
Obrigado pela sabias palavras! Ajudou e muito! Sempre que vou
conversar com alguém sobre este assunto a cobrança em cima de
mim é grande, nunca tá bom... Realmente conversar com quem
entende faz a diferença... Agradeço a colaboração...
Desejo sucesso para todos!
Abraços!
Leandro

--- // ---
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Os sentimentos das pessoas nas diversas fases
da bolsa…
- “Ai!! A bolsa caiu!!!”
Juninho é iniciante na
bolsa. Rapaz jovem e ávido
por aprender a investir.
Juvenal já está na bolsa a
uns 02 anos, mas começou
errado, investiu em fundos,
comprou por dicas de
corretores e agora está inseguro…
Já Luiz é um investidor consciente. Errou no começo mas depois
estudou e entendeu os bons conceitos.
____________________
> Juninho e Juvenal pensam assim…
Nas fases de alta:
- “Está todo mundo comentando sobre bolsa! Nos jornais, nas
revistas, no barzinho! Vou investir em bolsa!”
- “Estou perdendo a festa, tenho que entrar na bolsa logo! Vou
comprar e ver no que dá! Tá bom demais! Todo mundo se
dando bem! Não posso ficar de fora!”
- “As ações que comprei estão demais!! Cai um pouco mas logo
sobe! Tenho que colocar mais dinheiro nisso!”
Na fase lateral:
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- “A bolsa tá um marasmo. Estou em dúvida se continuo
investindo. Tudo parece muito incerto.”
- “Estou desmotivado, nada acontece, vou rever, desfazer de
algumas ações e só comprar novamente quando começar a
subir.”
- “Só se fala em crise, dúvidas, instabilidade econômica,
incertezas… A coisa não anda! Meu corretor disse que as ações
X logo vão bombar!”
Nas fases de baixa:
- “Que arrependimento! Estou perdendo dinheiro demais! Só
cai! Sobe um pouco mas logo cai! Tenho que tirar meu dinheiro
da bolsa.”
- “Ninguém mais quer saber de bolsa. As notícias que saem são
para ter cautela, evitar renda variável. Países em crises, etc.”
- “Estou perdido, com medo, não sei o que fazer! Meu corretor
só me dá dica furada!”
__________________
> Já o Luiz pensa assim…
Nas fases de alta:
- “Que bom, as ações estão se valorizando. Minha carteira vai
engordar, mas pena que vai ficar tudo caro para comprar
mais.”
Na fase lateral:
- “Que bom, dá para fazer boa acumulação enquanto ficar
assim.”
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Nas fases de baixa:
- “Que bom, as ações estão ficando baratas! Bom para
continuar comprando!”
Veja o comportamento dos iniciantes em cada fase da bolsa. A
euforia nas altas, a incredulidade nos movimentos laterais, o
desespero nas baixas.
Enquanto isso, o investidor de verdade fica sempre sereno,
seguro e agindo com tranquilidade em todas as fases. Seja
instabilidade interna, seja crise de infraestrutura, movimentos
sociais, alta do dólar, crise internacional… Nada disso o abala.
Em qual time você está? Se está com esses sentimentos errados,
reflita e comece a buscar o caminho certo.
Investir bem e de forma tranquila é bom para o bolso, para a
saúde e para a família.
Um abraço e bons investimentos!
Eduardo Leitão
# Comentários...
Pedro
Boa tarde, Leitão!
Vejo que você sempre fala em diluir, eventual renda extra, em
um certo período de tempo, por exemplo, 12 meses, na compra
de ações parcelando esse extra no tempo. No caso de uma
grande baixa como no ápice da crise de 2008 você não
recomendaria aplicar essa renda extra de forma mais rápida?
Abraços, Pedro.
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Odanir S.
Leitão!
É simples, não – comprar na baixa e vender (se vender) na alta.
O problema é que: Na baixa: trilhões de notícias ruins, como
que forçando você a sair correndo. Parece que o capitalismo vai
acabar amanhã mesmo. Na alta: euforia total, todos comprando,
parece que não vai parar de subir mais.
Para evitar isso eu tenho feito o seguinte: Quando a bolsa cai
muito eu tento olhar o movimento dos preços o mínimo
possível, de preferência olho no fim do pregão (quando não dá
mais tempo de fazer alguma bobagem). Ai gasto a maior parte
do tempo vendo os fundamentos das empresas.
Leitão
Oi Pedro!
Em fases de baixa pode-se ter uma alocação mais forte, desde
que gradual também, sem ferir os princípios do Investimento
Gradual.
O que não pode é agir por impulso e sair comprando muito e de
forma rápida, sem rodízio e sem diluição no tempo, pensando
em “aproveitar uma queda”…
Quem segue uma disciplina de compras regular e equilibrada já
vai aproveitar a fase de baixa naturalmente, com serenidade,
sem correria…
> Muitas vezes, na ânsia de tentar “pegar a baixa”, a pessoa
pode se comprometer demais e depois ficar insegura…
Abraços, pessoal!
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Leitão
Bear Market
Leitão, seria loucura pegar empréstimo à 13% a.a. para
aproveitar o momento de baixa?
Leitão
Oi Bear Market!
Sim, é loucura. Não se deve operar alavancado, seja com
empréstimos ou com derivativos.
Não caia nessa tentação. A ganância é uma das maiores causas
de decepções na bolsa.
Bolsa é lugar de construção de patrimônio. Não de
oportunismos…
Um abraço!
Leitão

--- // ---
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Investir e comer Sushi…
“Leitão,
As ações têm me fascinado
porque ao adquiri-las você
pode
ser
sócio
de
excelentes empresas, não
precisando administra-la
presencialmente,
com
todas as responsabilidades
que essa ocupação traz. É necessário apenas estudá-las e
acompanhá-las.
Percebi que parte da mídia divulga informações incoerentes
com a realidade da bolsa, afastando investidores em potencial.
Eu mesmo, antes de ler mais sobre o assunto, imaginava ações
como investimento de alto risco, um cassino, onde só ganha
quem tem muita sorte, informações privilegiadas, quem tem
muito dinheiro, etc.
Aprendi também que muitos perdem por investirem sem estar
preparados, escolhendo mal suas ações, comprando na alta e
vendendo na baixa, etc.
Comecei a entender melhor a questão da volatilidade. Vi que
ações de boas empresas caem mesmo. Mas dentro de anos o
gráfico é ascendente. Muito interessante…
Por que você acha que ações ainda é investimento melhor que
imóveis? Imóvel ninguém te toma. Não tenho risco de perder as
ações? Em caso de falecimento, a família tem direito às ações
do investidor?
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Estou estudando um pouco por conta própria, lendo artigo e
livros, mas logo logo serei seu aluno também!
Obrigado pelas informações e um abraço!
Scofield”
—————————Oi Scofield!
Meus parabéns! Seu comentário foi muito bom! Você já está
super consciente e à frente da grande maioria… Só de ter essa
consciência já está no caminho certo!
A maioria das pessoas ainda pensa que bolsa é coisa de louco,
cassino, jogatina, alto risco, etc… Com isso ficam perdendo
tempo e dinheiro em opções péssimas para guardar suas
economias…
Ações de empresas são melhores investimentos do que imóveis
pois faz parte do Capital Produtivo. O Capital Produtivo é
sempre mais forte do que o Capital Imobilizado. As empresas
crescem, lucros sobre lucro, em fim… Já os imóveis ficam lá
parados, depreciando ou na melhor das hipóteses valorizando
conforme a inflação do local (não se iluda com o boom dos
últimos anos). Investir em imóveis é bom, mas é preciso
aprender a investir em ações, principalmente.
Ações ninguém te toma também não, e se tiver uma estratégia
objetiva e consciente, não há riscos maiores do que qualquer
outro tipo de investimento.
Risco é: Fazer algo que não sabe direito. Qualquer coisa que
não sabe fazer direito é arriscado, até mesmo comer sushi com
pauzinhos é arriscado se não souber…Rsss…
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E em caso de herança as ações vão para o espólio normalmente.
É muito melhor do que imóveis, pois vender imóvel de herança
é uma novela, já desfazer carteira de ações é coisa fácil.
Enfim, continue lendo aqui o Blog e você vai evoluir muito…
Grande abraço!
Leitão
# Comentários...
Wagner D.
Isso, Leitão!
Somente através de ações é que temos a oportunidade de ser
sócio de empresários como Jorge P.Lemann, Antônio Luiz
Seabra, Abílio Diniz, Antônio Ermírio de Moraes, Francisco
Ivens de Sá Dias Branco.
O investidor tem que enxergar que ações são sociedades em
empresas, se beneficiar dos lucros por ela gerados e ser sócio
enquanto ela for boa.
Esquece cotação. Warren Buffett uma vez disse: “Compre uma
Empresa, não uma Ação.”
Abraço, Wagner.

--- // ---
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Se posso conseguir 10% de lucro em poucos
dias, por que investir a longo prazo?
Havia acabado de chegar
de uma pescaria…
… entrei aqui no blog e
perguntaram pra mim:
“Leitão, com uma quantia
inicial de R$100.000,00 dá
para fazer especulações
em períodos mais curtos e
obter melhor resultado do que se for esperar o tal ‘longo
prazo’?
Se sim, por que, então, eu devo colocar parte do meu capital em
investimento a longo prazo se no curto prazo o retorno pode ser
maior?”
———————Pois é, especulando conseguimos sim bons lucros: 5% em dois
dias, 10% em 7 dias, 30% em 50 dias, etc…
Mas veja o que acontece com o passar dos anos:
==> Vamos supor que você seja um bom Especulador e use
agora 100K, ok, é viável (eu uso também!). Agora imagine que
você vai ganhando mais dinheiro e de repente tem 200K, depois
500K, depois 1 milhão!! Agora imagine: Você vai conseguir
manter seu psicológico normal especulando com 1 milhão? Não!
Não vai!! Especular tem limite, limite psicológico mesmo…
Você vai perder sua saúde e sua sanidade mental se for
especular com muita grana! (Aproveitando: vez ou outra vem
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aquele papo de “robô operador” e etc, e é o mesmo caso: você
vai delegar 1 milhão para um robô operar? Claro que não!)
==> Já no Investimento é diferente: Você pode ter 100k, depois
500K, depois 1 milhão, depois 5 milhões, etc… Isso sem
estresse e sem trabalho. Você torna-se sócio e administra
sentadinho, sem stress… E quanto mais dinheiro tem, mas vai
ter, e mais tranquilidade vai ter… Percebe a diferença agora?
A raiz do problema está aqui: Não entender a diferença que há
entre Investir/Especular. Esse é um dos maiores erros (senão, o
maior) que todo mundo cai na bolsa. Por isso não canso de
repetir esse importante conceito. E que me desculpem os leitores
mais antigos, mas os novatos precisam disso, então vai aí
novamente:
Especular é comercializar papéis, é comprar e vender
rapidamente com lucro. É como se você fosse um vendedor de
uma agência de carros usados. Você pega um carro e o revende,
com lucro.
Investir é tornar-se sócio de boas empresas, para crescer com
elas. É como se você fosse montar sociedade com outros amigos
e comprar uma fábrica de automóveis…
==> Percebe a diferença?
usados / Sócio da Suzuki.

Veja: Vendedor

de

carros

Podemos
tirar
o
melhor
de
cada
mundo
(Especulação/Investimento), desde que bem separados, e cada
um com seus conceitos…
Eu faço as duas coisas: Especulo e tenho bons lucros rápidos, e
Invisto e tenho boa manutenção de patrimônio… Uma coisa não
atrapalha a outra.
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Com minhas especulações eu posso comprar um barco, motor,
traias de pesca, etc… Já com meus investimentos eu posso ir
pescar a hora que eu quiser! :-)
Um abraço, boas especulações e bons investimentos!
Eduardo Leitão
# Comentários...
Valdir F.
Leitão, oportuno e sábio entendimento sobre a diferença de
especular e investir. Abs!
Max J.
Leitão, suponha: tenho uma carteira diversificada, espetacular,
só empresas lucrativas. Carteira de sucesso. Nenhum mico.
Tudo maquininha de fazer dinheiro em um projeto de longo
prazo. Aí pinta um momento favorável para especulação com
100% ou parte de uma delas. Dá para especular legal nesses
momentos, sem perder o foco do longo prazo?
Leitão
Oi Max!
Não não… Para oportunidades rápidas você não vai usar o
dinheiro de ações, vai usar o dinheiro que está Estrategicamente
reservado em Renda Fixa. O dinheiro investido está investido.
Se quer especular, faça isso com dinheiro à parte.
Abraço!
Leitão
Max J.
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Olá Leitão, acho que me expressei mal ou você não me
entendeu. Eu não tinha em mente vender ações para consumo
imediato. Para isso reservo minha Renda Fixa mesmo. Nisso
estamos em pleno acordo. Eu falava em só ter ótimas ações na
minha carteira de LP e, eventualmente, atuar como trader com
uma delas caso pinte uma boa oportunidade. Seria uma mistura
consciente de LP e trader. No caso eu o faria pensando em
retornar o capital e os ganhos para a própria carteira e não para o
consumo. Meu pensamento tem alguma lógica? Grato!
Roberto C.
Olá Leitão!
Acompanho a algum tempo a sua incansável persistência em
disciplinar jovens e não tão jovens investidores no mercado
acionário. A princípio não me preocupava com investimentos a
longo prazo (tenho 72 anos), mas por incrível que pareça a sua
linha de atuação ainda é a mais lúcida mesmo para pessoas da
terceira idade como eu. Como espero virar semente, hehehe,
sigo o mais próximo possível as suas orientações e os resultados
têm sido bastante satisfatórios. Parabéns!
Roberto C.
Leitão
Oi Max!
Acabei acordar de um cochilo (acho que exagerei no suco de
maracujá no almoço rss), tomei um café e fui ver aqui….
Sobre sua pergunta, pode-se sim ter ações em carteira para
investimento e mesmo assim vez ou outra adicionar as mesmas
para especulação. Eu faço isso, mas tem que tratar bem
separado….
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Por exemplo: Vamos supor que tenha BBDC4 já alguns anos em
carteira. De repente surge uma boa oportunidade de fazer uma
especulação com ela durante a semana atual. Então, apenas
COMPRO essa qtde extra pontual e vendo a mesma qtde extra
pontual, anotando esse trade em uma planilha separada. A
planilha de investimento ficou lá quietinha, o que eu fiz foi
comprar e vender uma qtde extra e anotar isso na planilha de
especulação. Uma planilha para cada fim. E, para efeito de
controle de Imposto de Renda, pode-se ter uma terceira planilha
com tudo junto (pois para IR vale o preço-médio do papel como
um todo).
————————Oi Roberto!
Muito obrigado! Obrigado mesmo! Uma mensagem assim não
tem preço!
Gosto de ajudar e essa cosia de ensinar tá no sangue da família.
É bom exercer o dom da gente…
Você é um exemplo! 72 anos e sempre disposto a aprender!
Obrigado!
—————Abraços, pessoal!
Leitão
Mobral
Leitão, pertinente este texto. Mas a pergunta é: há um meio
termo mais interessante entre Especulação e Investimento?
Leitão
Oi Mobral!

58

EDUARDO LEITÃO

Não existe meio termo não. É possível fazer Especulações e
também fazer Investimento. Fazer algo no meio da coisa é uma
ilusão que muitos caem. São conceitos antagônicos, como água
e azeite. Não dá para misturar mesmo.
Mobral
Leitão, por que não existe meio termo? Quem é o dono da bola
que inventou essa regra?
Não vejo incoerência alguma em se vender a ação que subiu
num patamar bem elevado (e que já lhe satisfaça) e realizar o
lucro.
E nas quedas, não é momento de venda e sim de acumular mais
ativos, comprando-os descontados.
Assim, creio que o segredo está no embasamento da compra. E
para tal prefiro a análise fundamentalista, como se fosse adquirir
uma empresa para o longo prazo. Pois bem, a compra antes de
mais nada deve ter bons fundamentos.
Dito isso, suponha que se eu comprei 2 ativos no tempo zero, o
ABCD3 e o XPYZ4, e tive uma alta absurda no ABCD3 posso
pensar sim em realizar o lucro do mesmo, e garanto: sairei feliz,
pois contando o lucro + dividendos recebidos, e descontando as
corretagens de compra e venda, e por fim dividindo o valor
pelos meses que fiquei com a referida ação, calculo qual foi o
valor daquela aplicação. A venda é baseada nisso, e estipulo
previamente. Se a ação subir naquele patamar, ótimo, realizo o
lucro. Se não subir mantenho-a em carteira, pois lembrem-se, a
ação foi comprada com bons embasamentos, e até o mais radical
holder teria orgulho de ver aquela escolha para o longo prazo.
Assim, essa ou um dia vai desencantar e disparar (e aí eu vendo)
ou vai ser aquela ação para longo prazo que um outro colega
adepto da B&H (Buy-and-Holder – Comprar e manter) também
teria em carteira.
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Já a ação XPYZ4 vem caindo? Mesmo raciocínio: na hora que
comprei a achei boa, certo? Analiso novamente e vejo que tem
bons fundamentos. Mantenho. Ou, putz! Não, vejo que não tem
bons fundamentos ou que piorou. Vendo sem esperar empatar,
pois a tendência é cair mais.
Sinceramente, acho que não preciso ser um B&H radical, apenas
ter consciência que devo comprar apenas boas empresas (nunca
aquelas ações de especulação) e estipulo uma meta de ganho
naquela aplicação que ultrapasse 0,9% ao mês (por exemplo)
quando divido o lucro realizado pelos meses que o dinheiro lá
ficou parado.
Leitão
Oi Mobral!
Boa tarde!
Sua argumentação é muito boa e tem todo sentido, mas
infelizmente é erro que muitos caem…
Eu lhe entendo, já passei por isso, e vejo meus alunos passarem
também, até entenderem… Sei que vai demorar um bom tempo
para você entender isso. Realmente a lógica parece nos
convencer, mas na prática não é assim não.
Na prática a teoria é outra.
Entrar e sair de ações é Especulação. Não combina em nada com
Investimento. Ao ficar entrando e saindo, por mais lógico e
embasado que seja, vai perder dividendos, vai entrar mal e sair
mal muitas vezes, e ao longo do tempo não vai estar nem
fazendo Especulação e nem fazendo Investimento direito.
Investir e Especular são água e azeite, não se misturam. Sei que
não vai engolir isso assim de primeira. Mas vai com calma,
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entendendo os conceitos que passo aqui no Blog, que aos poucos
vai entender melhor…
Um abraço!
Leitão
Tiago
Mobral!
Acompanho esse Blog desde 2008 e já vi gente aqui
extremamente experiente dizendo que estava com prejuízo em
certa ação, fazendo especulação e investimento ao mesmo
tempo. Quando fui ver no gráfico, aquela ação estava com lucro
no mesmo período dito pelo camarada.
Agora me responda: Como uma ação que está no positivo pode
ter dado prejuízo para alguém? A resposta é simples: O
camarada vende na hora errada, compra na hora errada e ainda
perde dividendos, fora as corretagens. Não há outra explicação
para este raciocínio.
Não há como fugir desta máxima: “Especular certo é saber o que
fazer antes de entrar no jogo, E NAO durante o fim do jogo…”
Como Leitão disse… com o tempo vc vai perceber…
Sam
Mobral
Entenda que ninguém aqui está querendo ser o dono da verdade
nem lhe convencer de nada. Mas eu vou apenas dizer da minha
experiência pessoal. Já tentei fazer algo muito parecido com o
que vc narrou, durante alguns anos, e não deu certo. Além de ser
muito complicado vc acertar os melhores pontos de entrada e
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saída, é quase impossível ter o necessário controle emocional
para não permitir que suas emoções tomem a dianteira da coisa.
Não sei se vc já pratica isso, ou apenas teve a ideia de fazê-lo,
mas se for a segunda opção, quando iniciar entenderá melhor o
que estou falando. Não adianta tentar vencer o mercado, irmão.
Demorei para aprender isso, e doeu no bolso. Mas, antes tarde
que nunca.
Mobral
Agradeço Leitão, Tiago e Sam pela presteza e pela preocupação.
Vou considerar o que aqui foi postado, sem sombra de dúvidas,
mas creio que terei que ver na prática esse desfecho não
favorável para crer que algo que me parece lógico não o seja.
Assim, com vossos conselhos, serei mais cuidadoso no que
tange a valores! Um bom final de semana a todos, e meus
profundos agradecimentos!
Vanio
Leitão, após a recente regulamentação do setor elétrico pelo
governo e considerando que sempre teremos este tipo de
intervenção, você ainda acha uma boa ideia realizar
investimentos em empresas deste setor, como a CEMIG,
COELCE e GETI4? Vanio
Leitão
Oi Vanio!
O governo está sempre metendo a colher nas empresas, seja
direta ou indiretamente. Não tem empresa ou setor que seja
imune. Até o Joaquim da padaria sofre com as decisões dos
governos federal, estadual, municipal, etc…
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O governo atual (ano 2013) é bem trapalhão e está dando muita
bola fora, isso é um fato. Mas governo vem, governo vai, e as
boas empresas continuam.
O setor elétrico ainda é bom e lucrativo, imprescindível. Não
vejo porque mudar a estratégia com ele.
Mas como sempre digo: tenha uma boa e diversificada carteira,
pois quando uma ou outra empresa nos decepcionar (isso
acontece) o resto do time leva o campeonato adiante…
Abraço!
Leitão
Marco A.
Amigo Leitão, gostaria de sua opinião e conselho: ano que vem
irei iniciar meu aprendizado especulativo com um capital de 30k
operando como positon-trade (especulação) usando 10k por
operação (3 operações no máximo), e a cada 6 meses irei
acrescentar a esse capital mais 10k, assim aumentando o capital
e o número de operações de forma gradual por um período de 5
anos. Uso o tempo de 5 anos, pois acredito que esse é tempo
adequado para uma pessoa dedicada se tornar um operador
consistente. Meu objetivo é nesses 5 anos me aprimorar e
conseguir um capital de 150k a 200k, quando chegar a esse
montante irei usá-lo como vc, comprar a tralha de pesca, o barco
e motor com os lucros advindos das especulações que ele me
prover. Desde já agradeço a sua gentil resposta.
Leitão
Oi Marco!
Seu plano de aprendizado/dedicação à Especulação está coerente
e está com um prazo bom para a evolução no tema. Disse que
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durante 05 anos vai se dedicar e se especializar em
especulações. Ok.
Talvez possa começar um pouco mais devagar, usando menos
capital e, depois que aprender, começar a usar capital mais
pesado. Se usar capital muito pesado no começo seus erros
podem abalar seu emocional e prejudicar a evolução. E outra
coisa: a cobrança pessoal por desempenho forte e resultados
igualmente fortes pode também lhe prejudicar emocionalmente
e, consequentemente, sua evolução.
Agora, durante esses 05 anos você deve, impreterivelmente,
destinar recursos também para uma carteira diversificada de
investimentos de longo prazo. Não pode de forma alguma
destinar todo seu capital e sua energia para atividades
Especulativas e deixar de destinar para Investimento. Aliás,
sempre digo que o melhor é sempre destinar 80% dos recursos
para uma carteira de investimento que se vai engordando com o
tempo, e usar apenas 20% para especulações.
São orientações de valor que estou lhe dando. Pode aprender
acertando ou errando. Errando é mais caro, dolorido e
demorado. Evite cometer os erros que citei…
Abraço!
Leitão
Marco A.
Valeu, Leitão! Sim, meu maior objetivo é a carteira de
investimento a longo prazo e esta já está bem acertada, e a
alocação de recursos é bem como vc elencou: 20% especulação
e 80% investimento em patrimônio. Talvez eu faça como vc
disse e aloque menos recursos em cada trade, com o tempo vou
vendo o que melhor se encaixa. Um abraço!
Beto A.
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Muito bom o comentário, Leitão! Definiu de forma clara a
diferença entre especular e investir. E depende também da
quantidade de dinheiro que cada um tem disponível para isso.
Acho muito interessante quando sai de um valor viável para
especular e se torna um monstro que não te deixa dormir, etc.
Sem contar a ganancia, onde a saúde vai embora e o resultado
não é nem tão satisfatório e assume um risco altíssimo. Quem
especula com 1 milhão provavelmente tem muito mais dinheiro
investido.
Eu gosto muito de especular, pois me obriga a pensar e estar
sempre ligado no mercado e estudando, acho saudável estudar
bastante, seja lá o que for. Mas tem que ser feito de forma leve,
senão não vale a pena.
Abraços
Leitão
Oi Beto!
Obrigado!
É isso mesmo, bom comentário! Especular é instigante,
desafiador, nos deixa sempre alertas e atualizados no mercado, o
que é bom. Mas devemos manter isso sempre de forma
saudável.
Um abraço!
Leitão
Anderson
Excelente!!
Filosofou sem fazer forças!!
Abç, Leitão

BOLSA DE VALORES NA PRÁTICA – VOLUME 3

65

Pasquale
Leitão, bom texto, mas precisa reforçar a gramática... :-)
Leitão
Oi Pasquale! Rsss… Obrigado pela dica!
Mas se for procurar erro de português aqui no Blog vai achar no
mínimo uma centena… Rsss….
Já faz algum tempo que desisti de brigar com a gramática e
resolvi focar mesmo é na boa prosa… :-)
Um abraço!
Leitão
Vitor P.
Leitão, acabo de descobrir seu blog e achei muito interessante
para o momento que estou vivendo em minha vida; estou
querendo casar e como o ditado diz quem casa quer casa rsrs, o
fato é que estou fazendo um pezinho-de-meia para juntar com o
FGTS e dar entrada em uma casa, no momento tenho apenas 15
mil guardados. Gostaria de saber se especulando eu conseguiria
transformar esses 15 em 30 mil em um curto espaço de tempo?
Caso isso seja possível qual seria a melhor forma? Obrigado.
Leitão
Oi Vitor!
Boa tarde! Seja bem-vindo ao Blog, aqui vai encontrar muitos
conceitos úteis para evoluir no tema…
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Comprar o imóvel para moradia é vital mesmo, ainda mais
quando se planeja casar.
Se pretende usar o dinheiro que tem agora para ajudar na entrada
do imóvel, não deve fazer investimento em bolsa, nem sequer
especulações. Investimento em bolsa tem que ser com horizonte
de 5 anos ou mais… E especulações, mesmo que rápidas, devem
ser feitas com dinheiro livre, sem compromissos já planejados.
Veja qual será o horizonte de tempo que pretende usar seus 15k.
Pelo visto a melhor alternativa é a poupança mesmo, ir
guardando mais até o casório, dar de entrada e se for o caso
financiar o restante.
Atingido o importante objetivo do imóvel próprio e do casório,
aí sim vai poder direcionar recursos para investimento em ações.
Um abraço!
Leitão
Gilberto
Sou muito novo aqui, mas impressionado com a qualidade das
informações.
Simplicidade pra mim é tudo. E você presa muito por ela.
Parabéns, Leitão. E obrigado por dividir tanto conosco sem
cobrar nada.
Leitão
Oi Gilberto!
Obrigado! Que bom que está gostando! Pode ficar à vontade
aqui no Blog, é minha cozinha mineira onde recebo os amigos…
Apareça sempre para um café :-)
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Você sabe exatamente como anda o
desempenho de sua carteira de ações?
Vejo muitas pessoas com
dúvida na hora de manter
seus controles em suas
carteiras de investimentos.
Justamente porque muitos
nem sabem investir direito,
ficam controlando compra
e venda e não sabem
realmente controlar ações a
longo prazo.
- No curto prazo é bem fácil. Basta anotar a compra, dias depois
a venda, apurar o resultado e pronto.
- Mas a longo prazo é preciso mais atenção e é aí que muitos
erram.
Alguns softwares e websites também costumam tentar oferecer
esse serviço. Recentemente o Google Finance começou a
oferecer dados da Bovespa e alguns controles de carteiras. Mas é
falho, não registra corretamente todos os eventos (dividendos,
bonificações, desdobramentos, etc). O pecado dos softwares é o
mesmo de todos: quem os faz também não sabe investir, muitas
vezes nem têm carteiras de ações de verdade.
Pois bem, vamos lá:
1) Planilha em Excel
Não tem jeito. Ainda é uma coisa manual. Nada melhor do que
uma simples mas eficiente planilha no Excel. Você tem que
anotar sequencialmente suas compras, valor, quantidade, data,
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custo com ordens e taxas. Aí você terá todo o histórico
detalhado e depois basta ter um resumo disso por ação, e
principalmente um somatório geral da carteira. O que vale é
sempre o desempenho GLOBAL de sua carteira. Pode-se olhar o
desempenho individual de cada ação, mas o que vai contar é
sempre o desempenho do CONJUNTO, do time.
2) Preço médio
Pode-se apurar por sistemas de quotas ou por simples preçomédio. Eu acho mais simples pelo preço-médio das ações.
Então, basta ver o preço médio por ação (soma das compras
dividido pela qtde total) e bater isso com a cotação atual. Pronto.
Faça isso para todas e apure o desempenho Global.
3) Registre os eventos (!!!)
*Aqui é que muitos erram!
Suas ações, ao longo dos anos, vão lhe pagar dividendos, juros,
dar bonificações em ações. Além disso, podem ocorrer
desdobramentos ou agrupamentos.
A Cemig (CMIG4), por exemplo, ao longo dos últimos anos deu
uma infinidade de dividendos, bonificações, etc…
E não tem jeito, é um controle manual mesmo.
Basta você, uma vez por mês, puxar um relatório na sua conta da
corretora e ver os eventos que ocorreram. Todo crédito extra que
pintar em sua conta identifique de onde vem e faça essa
anotação em sua planilha de forma que os créditos que for
recebendo sejam agrupados em cada ação para que seu
desempenho financeiro fique real. Muitos esquecem de lançar o
valor dos dividendos recebidos no somatório do desempenho de
sua carteira.
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Quanto a bonificações em ações, basta adicionar à sua planilha a
custo ZERO. Ou seja, vai receber bônus (ações extras) então
some a custo zero e terá incorporado na carteira esse benefício.
Ajustes de desdobramentos ou agrupamentos. Fique atento! Tem
que ir manualmente em sua planilha e fazer isso para manter os
dados coerentes.
*Uma boa dica para não perder esses eventos é visitar o site de
cada empresa que você possui em carteira, ir na seção de RI
(relação com investidores) e assinar a Newsletter (informativo
por e-mail) para ser avisado sempre que surgir algum fato
relevante ou aviso aos acionistas.
Outra forma de verificar o histórico dos eventos é visitar o site
da Bovespa (mercados/consultas/empresas/empresas listadas) ou
nesse link, informar o nome ou código de sua ação e ir na aba
“eventos corporativos”. Lá vai encontrar todo o histórico de
eventos.
Então, revisando:
Tenha uma simples, mas boa, planilha pessoal para ter todos os
registros bem feitos (sempre passo uma para meus alunos).
Fique ligado nos dividendos, nas bonificações, nos
desdobramentos. Fique atento a todo lançamento que aparecer
em sua conta corrente na corretora e registre isso na sua
planilha, assine os avisos aos acionistas disponíveis nos sites das
empresas…
Dá um certo trabalho, mas se fizer isso uma vez por mês será
suficiente para manter tudo bem e ter uma noção correta do
desempenho de suas ações. Não vai gastar mais do que 30
minutos por mês.
Ufa! Ficou cansado? Que nada! Você vai adorar a trabalheira
de ficar anotando benefícios e dinheiro caindo em sua conta ao
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longo dos anos! Tem horas que você nem vai saber direito de
onde está vindo o dinheiro… Rssss…. :-)
Abraços e bons investimentos!
Eduardo Leitão
# Comentários…
Igor
Leitão, estava precisando ler isso! Muita correria no trabalho
não, estou conseguindo nem seguir o que tenho de investimento
com ações, fundos, etc…Vou fazer isso. Valeu pela ajuda,
abraço. Igor.
Leitão
Oi Igor!
Pois é, dá um trabalhinho todo mês mas vale a pena. A gente
acaba deixando coisas importantes em segundo plano, como
cuidar da saúde e dos investimentos…
Abraço!
Leitão
Eduardo E.
Fala, meu xará. Faz tempo que não apareço por aqui, mas
acompanho fielmente todos os dias os excelentes comentários
que são postados. Tem uma dúvida que me acompanha faz
tempo: os dividendos e bonificações que me são creditados, são
totalmente reaplicados. Assim, eu não vejo lógica em mantê-los
no somatório geral, pois eu os vejo em duplicidade.
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“Muitos esquecem de lançar o valor dos dividendos recebidos
no somatório do desempenho de sua carteira”.
Poderia esclarecer-me melhor se estou certo ou errado?
Leitão
Oi Xará!
Que bom que está sempre ligado!
Você pode e deve mesmo reaplicar os dividendos, mas não
esqueça de contabilizá-los como crédito que, portanto, faz parte
do desempenho da carteira.
Faz de conta que você sacou o dinheiro da conta corrente,
colocou no bolso e no dia seguinte pegou o dinheiro do bolso e
resolveu comprar ações com ele, como se fosse um dinheiro
normal.
O dividendo recebido é um Crédito que faz parte do
desempenho de sua carteira. A compra de novas ações com esse
dinheiro é uma compra normal como qualquer outra.
Abraço!
Leitão
Luis C.
Leitão, sei que espaço e idioma podem ser problemas, então,
gostei, traduzi e reduzi da Investopedia uma coisa bem
interessante:
Os 5 maiores mitos do mercado de ações:
Mito 1 - Bolsa é cassino. Ser dono de uma parte de uma empresa
não é um jogo e os resultados dependem da qualidade da
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empresa. Aposta, por sua vez, é um jogo de soma zero que
simplesmente tira dinheiro de um perdedor e entrega para o
ganhador.
Mito 2 - Bolsa é para ricos e especialistas. Na verdade, a grande
maioria dos ditos especialistas são imprecisos em seus
prognósticos. Atuar individualmente tem vantagens sobre ser
um gestor profissional submetido a enormes pressões da
manada. Sozinho, você estuda mais e com mais calma e acaba
tendo uma visão melhor no longo prazo.
Mito 3 - Anjos caídos subirão de novo. Por incrível que pareça,
dados dois ativos, um A, que despencou de 50 para 10 em um
ano e outro, B, de uma firma menor que foi de 5 para 10, a
grande maioria tenderá a comprar o A na crença de que vai
voltar a subir. Preço é apenas uma parte da equação de
investimento. A meta é comprar de boas companhias a preço
justo. Quem tenta pegar faca caindo só consegue se machucar…
Mito 4 - Ações que sobem devem cair. As leis da Física não se
aplicam ao mercado de ações. Entre 1997 e 2000 quem
abandonou posições compradas na escalada da Wall Mart
perdeu 500%.
Mito 5 - Um pequeno conhecimento é melhor do que nada.
Você se deixaria operar por um cirurgião parcialmente formado?
Investidores de sucesso são os que realmente fazem a lição de
casa. Se você não conhece o mercado e quer investir, melhor
gastar parte do dinheiro com um assessor do que amargar
grandes perdas.
Leitão
Oi Luiz C.!
Muito bom o comentário! Obrigado!
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É isso mesmo!
Um abraço!
Leitão
Luiz A.
Olá, Mestre!
Excelente este seu post. Simples, objetivo e chamando a atenção
para um assunto que apesar de ser muito importante não é muito
comum ser visto nos inúmeros sites e blogs sobre investimentos
que existem por aí a fora.
Como seu ex-aluno, tive a oportunidade de fazer os dois cursos,
Análise Gráfica e Análise Fundamentalista, e para controlar os
meus investimentos de longo prazo (IG) utilizo a planilha que
você disponibilizou no final do curso de AF para podermos
controlar a carteira de investimento gradual. É uma ferramenta
muito boa e de fácil utilização. Adquiri o hábito de fazer as
atualizações semanalmente, pois além de ficar mais tranquilo já
que a quantidade de movimentações é menor, sempre tenho uma
visão bem atualizada da carteira. Minha carteira ainda é nova,
está fazendo dois anos, e conta com 21 boas empresas.
Além das vantagens que você citou, a atualização correta da
carteira é importante também sob o ponto de vista fiscal, pois se
em alguém momento no futuro quisermos fazer a venda de
alguma ação é bom que os dados tenham sido atualizados
corretamente para facilitar o cálculo do IR devido.
Grande abraço,
Luiz A.
Leitão
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Oi Luiz!
Obrigado!
O controle manual é mais trabalhoso mas é até hoje o mais
simples e objetivo. E o bom do Excel é que cada um pode
otimizar, mudar, incrementar suas planilhas conforme sua
necessidade. E é como disse no final: é um prazer esse trabalho
de ficar anotando benefícios caindo o tempo todo na conta... rsss
Grande abraço, valeu pelo depoimento!
Leitão

--- // ---
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Como são os Dividendos em
carteiras maduras?
> Acumulação
Considero uma carteira
madura a partir de seu 5º.
ano de acumulação, pelo
menos. Antes disso você
ainda está formando a
carteira,
comprando,
acumulando, e não dá para
sentir os efeitos dos
dividendos.
A partir de uns 5 anos de acumulação de boas ações os efeitos
começam a surgir. Os dividendos recebidos anualmente já
devem estar equivalentes ou maiores do que receberia da renda
fixa, e a carteira já suporta bem fases de baixa sem que o
conjunto fique no vermelho. Ou seja, no pior dos cenários, caso
esteja enfrentando uma fase de mercados em baixa, sua carteira
já supera com folga o Ibovespa, o conjunto das ações não fica
mais no vermelho (as ações em alta compensam as em baixa) e
os Dividendos empatam ou superam a renda fixa.

> Compare
Para saber porque você está investindo em ações, compare:
1) Se o mesmo capital investido em ações estivesse na renda
fixa você estaria recebendo juros, mas seu capital principal
estaria se deteriorando por causa da inflação. Já aplicado em
empresas não, você recebe bons dividendos e seu principal
continua atrelado ao crescimento das empresas.
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2) Se o mesmo capital investido em ações estivesse em imóveis
você estaria recebendo os alugueis, e seu patrimônio estaria se
valorizando atrelado ao mercado de imóveis da região, ótimo,
mas… Está sempre alugado? A região vai valorizar sempre?
Tem dores de cabeça com a manutenção dos imóveis?
Inquilinos? Já em ações você recebe bons dividendos e seu
principal continua atrelado ao crescimento das empresas, sem se
preocupar com administração de inquilinos, reformas, dores de
cabeça em geral e, precisou de liquidez, é bem mais fácil vender
ações do que imóveis.
3) Se o mesmo capital investido em ações estivesse em planos
de previdência privada ou fundos em geral você estaria lascado!
Ao invés de começar a colher frutos em rápidos 5 anos, vai
colher migalhas depois de uns 20 ou 30 anos, e seu principal
ficaria nas mãos de terceiros. Já em ações você continua
recebendo bons dividendos sempre, e se com 5 anos é bom
imagine com 10 ou mais anos! Sua aposentadoria fica bem mais
potencializada e mais próxima do que se imagina.

> Anote tudo corretamente!
Certifique-se de que está realmente anotando corretamente os
dividendos recebidos, juros, bonificações em ações… Não deixe
de revisar esse meu artigo abaixo:
- “Você sabe exatamente como anda o desempenho de sua
carteira de ações?”
Lembre-se: Você só sente o impacto dos dividendos no ano
seguinte. Se comprou ações ao longo de um ano, é só no ano
seguinte que ele vem. E assim por diante. Então, uma carteira
com 5 anos de idade sente dividendos de 4 anos em média.
> Faça a coisa certa
E aqui faço esse parêntese final:
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Quem planta, colhe! Mas aprenda a plantar direito, senão vai
desperdiçar sementes! Se você tem uma carteira com 5 anos de
idade e ela está mesmo ruim, é porque não fez a coisa certa…
- Provavelmente escolheu empresas ruins; provavelmente não
manteve disciplina de compras regulares, comprou
aleatoriamente e sem estratégia sistemática, dando “tiros” soltos
na ânsia de ser oportunista; provavelmente investiu demais em
uma ou outra e não manteve um bom equilíbrio entre todas;
provavelmente concentrou capital e não diversificou
adequadamente em empresas de diversos setores – é sempre
bom ter umas 20 empresas diversas em carteira; em fim,
provavelmente ignorou os bons conceitos de estratégia e
investimento…
Abraços e bons investimentos!
Eduardo Leitão
# Comentários…
Ivens
Leitão, primeiramente concordo com tudo, mas o item 1 me
deixou com dúvida… Esses dias dei carona a um ex-professor
de economia da USP e durante a viagem ele disse que investir
em ações num mercado pobre como o brasileiro é ruim (dentre
outros argumentos)…
No meio do papo ele disse que investe tudo em Tesouro Direto,
que é, segundo ele, muito melhor, pois com uma taxa pré-fixada
(+ IPCA), o principal está protegido da inflação…
Fiquei sem saber o que responder e isso vai diretamente contra o
que vc disse no item 1…
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Queria saber o que eu poderia ter respondido… desculpe a
ignorância
“Eu quase que nada não sei. Mas desconfio de muita coisa.”
(Guimarães Rosa em Grande Sertão: veredas)
Fulgêncio B.
Oi Leitão!
Meu investimento completou 1 ano (novamente), agora não
pretendo desfazê-lo mais. Com 1 ano, eu já vejo um resultado
melhor que o desempenho do índice Bovespa.
Mas também tenho uma dúvida simples. A comparação com o
Índice baseia em simplesmente comparar a data do início da
carteira e ver o quanto o Índice variou até na data atual? Ou
seria uma análise mais criteriosa, fazendo uma comparação
como se eu tivesse fazendo as minhas compras mensais
baseadas no valor do Índice?
Abraço, Fulgêncio B.
Leitão
Oi Ivens!
Pois é… Seu ex-professor de economia da USP declaradamente
não sabe investir em ações, e por isso coloca tudo que tem na
renda fixa.
E o curioso é que não sabe investir em ações, não busca
aprender do jeito certo e ainda desincentiva seus alunos…
Rsss… É dose, mas isso é mais comum do que se imagina. O
que mais vejo é o ditado popular: “Casa de ferreiro, espeto de
pau”.
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Sim, o Tesouro Direto teoricamente protege da inflação ao usar
o IPCA como indexador. Mas será que a inflação é só o IPCA
que o governo adota? Não, não é. A inflação real é bem
diferente da que o governo gosta de adotar, e não é à toa.
E o mais importante: a renda fixa, seja ela qual for, gera apenas
Juros. Princípio básico. O investimento em ações gera
Dividendos e crescimento econômico financeiro, lucros sobre
lucros. Princípio básico. Então, fica fácil perceber a diferença de
resultados de um e outro.
*Um gera juros sobre um capital parado, o outro gera lucros
crescentes sobre um capital produtivo.
———————
Oi Fulgêncio!
A comparação direta não é legal, pois sua carteira é construída
ao longo do ano (compras) enquanto o índice é estático (é 100%
comprado). Assim a carteira leva desvantagem na comparação.
Então, para fazer a comparação com o IBOV, o ideal é
“congelar” cada momento. Congele sua carteira em janeiro e em
dezembro compare com o IBOV do ano. Dessa forma as
compras de janeiro a dezembro não vão influenciar. Por
exemplo: quem já tem uma carteira de digamos 5 anos: basta
congelar a posição das ações (quantidades) em janeiro,
desconsiderar as compras (qtdes) de janeiro até dezembro e ao
final do ano comprar a posição congelada (somando-se, claro, os
dividendos e bonificações em ações recebidas) com o IBOV.
Assim a comparação fica melhor. (Parece confuso mas é uma
sugestão… Cada um pode criar seu método conforme for
melhor).
—————
Abraços!
Leitão
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Raul F.
Ótimo post, Leitão! Só fiquei preocupado agora por causa da
minha pequena carteira de 10 ações… Seria melhor eu
diversificar mais ainda, mesmo minha carteira tendo apenas 1
ano? Ou é melhor eu esperar ela amadurecer mais um pouco
para eu começar a diversificar mais? Se eu começar a
diversificar mais ainda vai ter o problema do desbalanceamento,
né? O que você me recomenda?
Leitão
Oi Raul! Obrigado!
Sem problemas. 01 ano é cedo e dá para agregar mais. É
perfeitamente saudável diversificar mais (que tal 20 empresas de
setores variados, busque a melhor em cada setor)… Mantenha
tudo mais ou menos equilibrado e com um rodízio legal (tente
comprar mais de uma por mês para girar um pouco mais).
Abraço!
Leitão
Desyel
Grande Mestre Leitão…
Faz tempo que não escrevo aqui, mas sempre acompanho essa
cozinha que é repleta de ingredientes para quem quer aprender a
investir e, acima de tudo, quer se reciclar como investidor…
hehehe.
Fiz uma comparação entre 2012 e 2013 para visualizar a
evolução dos dividendos ao longo dos anos. Dividi o valor dos
dividendos recebidos no ano pelo capital investido. Os
resultados mostram uma relação de 3,5% para 2012 e 7% para
2013 (aprox.). Minha carteira é nova ainda (3 anos).
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Claro que existem “n” fatores a considerar nisso para uma
comparação adequada, mas fiquei impressionado como há um
rápido crescimento dos dividendos ao longo dos anos.
Forte Abraço.
Desyel
Luiz A.
Olá Mestre!
Excelente este seu post sobre dividendos. Parabéns! É difícil
achar por aí um texto sobre este assunto tão bem feito quanto
este: simples, objetivo e muito fácil de entender. Concordo
integralmente com o que foi dito.
Minha carteira de IG completou dois anos no final de 2013.
Minha estratégia tem sido procurar boas empresas, em primeiro
lugar, e que também já sejam boas pagadoras de dividendos ou
que tenham bom potencial para virem a ser no médio prazo.
Existem empresas que, embora sejam muito boas, não adotam
uma política de remuneração ao acionista mais forte. Nada
contra elas, mas tenho dado preferência para aquelas que
praticam um pay-out mais elevado. Outro aspecto que considero
muito importante é que os dividendos anuais sejam recorrentes
ao longo do tempo. Às vezes acontece de uma empresa pagar
um dividendo muito alto num determinado ano em função de
algum evento não recorrente que a beneficiou, mas não
conseguir manter o nível nos anos seguintes. Daí a importância
de analisarmos o histórico dos dividendos pagos num período
mais amplo para ver se são consistentes mesmo. Cinco anos me
parece ser o tempo ideal.
Como você, também acredito que uma carteira de IG orientada
para dividendos e bem diversificada é a melhor forma de se
obter uma boa renda lá na frente. Para isto é muito importante
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que os aportes sejam feitos regularmente e que os dividendos
sejam reinvestidos durante um bom tempo, quanto maior
melhor. Além disso, é muito mais fácil administrar uma carteira
própria de ações do que outros tipos de investimento. Lá no
Buteco (fórum dos ex-alunos), tenho notado que muitos colegas
têm se interessado cada vez mais pelos dividendos. Estamos
trilhando o seu bom caminho.
Grande abraço,
Luiz A.
Leitão
Oi Desyel!
Estava sumido! Some não!
Pois é, pelo que comentou em apenas 03 anos seus dividendos já
estão se aproximando da renda fixa (7%aa) e olha que sua
carteira ainda é novinha… Parabéns! Sinal que está fazendo
boas escolhas e mantendo boa disciplina! A tendência de
crescimento anual dos dividendos é uma realidade, princípio dos
lucros sobre lucros do capital produtivo.
Obrigado pelo feedback positivo, e apareça mais na turma!
———————
Oi Luiz!
Obrigado!
E seu comentário foi ótimo! Excelente mesmo! Assino em
baixo!
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Por isso é que começar é difícil, porque não vemos o resultado
de imediato. Mas quando o resultado começa a aparecer aí é
motivador! Bola de neve morro abaixo! :-)
———
Abraços, turma!
Leitão
Alexandre S.
Show de bola, Leitão.
Minha carteira tem somente 2 anos e meio. Este ano os
dividendos equipararam com a poupança 5,5%… :)
Já fico tranquilo quanto as oscilações de mercado porque sei que
os dividendos continuarão caindo na minha conta e a empresa
gerando valor independente da cotação diária.
Leitão
Oi Alexandre!
Muito bom! É isso ai!
Adriano P.
Leitão, tudo bem?
Aproveitando o seu post, verifiquei que a CEMIG teve uma
bonificação. Minha dúvida é como colocar na planilha... Devo
pegar a quantidade de ações bonificadas e colocar como uma
compra com custo ZERO?
Leitão
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Oi Adriano!
Tudo joia!
Sim, bonificações em forma de ações basta adicionar na lista de
compras com custo Zero.
Abraço!
Leitão
Marcelo
Olá leitão!
Sou seu ex-aluno e seguindo fielmente a estratégia do
investimento gradual a 3 anos. Se vou conseguir a tão sonhada
independência financeira ainda não sei, mas que vou ter um
ótimo complemento de aposentadoria no futuro, isto eu não
tenho dúvida nenhuma. Quando você fala em dividendos
superando a renda fixa, você calcula em cima do valor de
aquisição destas ações? Poderia explicar um pouco melhor esta
questão?
Abraço,
Marcelo
Leitão
Oi Marcelo!
É isso aí! Que bom que está caminhando bem! Obrigado pelo
feedback positivo!
Tem que calcular em cima do valor investido, valor de aquisição
real.
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1) A cada ano some todo o dinheiro aplicado (não as cotações, o
dinheiro real investido, em moeda mesmo).
2) Depois some todo o dinheiro recebido de
dividendos/juros/bonificações/etc (converta as bonificações em
ações em dinheiro para essa conta).
3) Aí sim, divida o total de dinheiro recebido no ano pelo total
de dinheiro aplicado até então, e aí vai ter um DY anual real da
carteira.
A tendência é que a cada ano o total de dinheiro recebido seja
maior do que o ano anterior e que os aportes durante o ano
sejam cada vez menos representativos em relação ao total já
aportado, e com isso o DY anual da carteira será bem
motivador…
Grande abraço!
Leitão
Daniel
Oi Leitão!!!
Essa conta também serve para quem investe em um único papel?
Leitão
Oi Daniel!
Não, não serve não… E quem investe em um único papel não é
investidor, é JOGADOR. Coloca-se em risco sem necessidade,
contando apenas com a boa sorte.
Dividendos são fruto de uma carteira madura e diversificada.
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Abraço!
Leitão
Frederico
Oi Leitão. Quanto mais as ações caem, mais alta fica a relação
DY, certo? Se recebe mais em dividendos pagando menos pelas
ações?
Leitão
Oi Frederico!
Sim, quanto mais cai o preço dos papéis melhor fica o DY para
a COMPRA.
DY (Dividend Yeld) é a relação entre os “Dividendos-dosúltimos-12-meses”
divididos
pelo
“Preço-do-papel-nomomento-atual”.
Então, para comprar, quanto mais baixo o preço melhor é. Desde
que seja empresa com bons fundamentos e que pague
regularmente os dividendos, pois às vezes o preço tá baixo mas
é porque a empresa é ruim mesmo.
Uma observação: Depois que você COMPRA o papel, o DY não
importa mais, pois aí você vai passar a considerar o SEU-DY,
ou seja, o “Dividendo-A-Ser-Recebido-Anualmente” dividido
pelo “Valor-Que-Você-Pagou” – a isso eu chamo de “DY-dacarteira”
Dessa forma, o DY-da-carteira será sempre crescente ao longo
dos anos. E é aí que vem a magia do investimento em ações…
Abraço!
Leitão
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Gilberto
Caro Leitão. Estou animado. Em média, quanto devo aplicar em
boas empresas mensalmente para ficar bem após 10 anos?
Leitão
Oi Gilberto!
A resposta para essa pergunta é muito relativa:
– Quanto será o seu custo de vida daqui a 10 anos, e 20 anos?
Quais objetivos financeiros terá que alcançar nesse tempo
(comprar casa, casar, ter filhos, etc)? Qual será seu estilo de vida
(luxuoso, frugal)?
- “Quanto devo aplicar em boas empresas mensalmente para
ficar bem após 10 anos?”.
Resposta: sempre o máximo que puder, sem interferir em sua
qualidade de vida ao longo do caminho, de forma prazerosa e
disciplinada.
Viver tranquilo financeiramente não é uma meta, é um estilo de
vida. Habitue-se a viver com pouco dinheiro, e isso vai facilitar
ainda mais as coisas. Quanto mais dinheiro precisa para manter
um estilo de vida, mais escravo dele ser tornará.
Abraço!
Leitão
Thiago D.
Leitão, essa lógica se aplica a uma carteira só de empresas
menores e bem administradas? Por exemplo, empresas como
Eternit, Grendene, Marcopolo e outras? Por que se eu quiser
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montar uma carteira agressiva com empresas boas mas menores
e desconhecidas, essa lógica dos dividendos funciona?
Leitão
Oi Thiago!
Não existe essa de empresa menor e agressiva. Existe dois tipos
de empresa: as boas e as ruins. As boas são consistentes,
lucrativas, bem administradas… e isso independe de tamanho.
Tamanho não é documento, desempenho é que é…
Essa de “empresas menores e desconhecidas” está me parecendo
chute, aposta, jogo… Não aposte em futurologias. Analise e
escolha empresas lucrativas e consistentes hoje, e não no
futuro…
Abraço!
Leitão
Gilberto
Prezado Leitão, desculpe a falta de conhecimento, mas por favor
me diga: Tenho um apartamento alugado que me rende mil reais
de aluguel por mês. O apartamento está avaliado em
R$400.000,00, se em 2013 este dinheiro estivesse aplicado em
ações da CEMIG, eu teria ganhado R$48.900,00 de dividendos e
JCP, ao invés de R$12.000,00 de aluguel? É assim que
funciona?
Obs. Não estou considerando o imposto sobre JCP.
João
Gilberto, sobre sua pergunta, sim, matematicamente é próximo
disso sim.
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Alguns detalhes a considerar sobre dividendos e JCP. Eles
geralmente não vem como parcela mensal igual não, em geral
vem em uma, duas, três ou até quatro vezes.
Entendendo que utilizou apenas a CEMIG APENAS para
exemplo de comparação, tudo bem. Mas, na real, em bolsa de
valores, tem que se diversificar bem e não concentrar o
investimento em um única empresa, por mais belezura que ela
seja.
Leitão
Oi Gilberto!
Desculpe-me a demora, estive em viagem essa semana…
Olha, realmente apenas 1k mensal de um patrimônio atual de
400k é muito pouco.
Ou você dá um jeito de receber mais aluguel por esse imóvel ou
então vale a pena repensar a questão, pois esses mesmos 400k
podem lhe render muito mais seja na simples poupança ou em
algo muito melhor como investimento em ações.
Apenas para comparação, na simples poupança conseguiria pelo
menos 2k de juros mensais, e em uma boa carteira de ações os
dividendos podem sim superar com folga isso.
Outra observação: Na poupança ou em qualquer renda fixa, o
capital não se valoriza e com o tempo perde valor para a
inflação. Já o seu imóvel teoricamente deveria se valorizar com
o tempo, mas isso nem sempre é verdade, dependendo do quanto
já subiu e o quanto a região está saturada. Já em Ações o capital
estará sempre atrelado ao crescimento das empresas da carteira,
garante proteção do principal e ainda bons dividendos…
Só que o investimento em ações não deve ser feito de uma vez
só, deve ser feito gradualmente ao longo dos anos. Aprenda um
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pouco mais sobre ações (o Blog aqui vai lhe ajudar muito sobre
isso) e já comece a fazer um plano para montar uma carteira
consistente ao longo dos próximos anos. Assim, daqui a um
tempo vai ter melhor equilíbrio e melhor rentabilidade do que
está tendo hoje. Enfim, tudo deve ser feito com planejamento e
ao longo do tempo…
Um abraço!
Leitão
Gilberto
Obrigado a todos pela atenção, muito bom tudo isso. Leitão, não
aplicaria 400k direto em uma carteira, mas não entendo por que
não posso. Afinal, já seria uma carteira madura desde o início.
Leitão
Oi Gilberto!
O fato de não poder colocar 400k de uma vez só em ações é
porque você se expõe ao risco de comprar mau, comprar caro,
comprar errado, comprar sem estratégia. Montando uma
estratégia de compra gradual, alocação gradual, você dilui o
risco e os erros ao longo dos anos, monta uma carteira
diversificada e segura. Pressa não combina com investimento
em ações.
Uma obs.: Só precisa aprender a selecionar melhor suas ações. É
um fator crucial, pois se não souber selecionar boas empresas
vai alocar em barco furado…
Abraço!
Leitão
Gilberto
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Leitão, o problema seriam a quantidade de estatais ou o excesso
de Elétricas???
Leitão
Oi Gilberto!
Estatal ou não isso não importa. Importa se é uma boa empresa
ou não. Existe boas e más empresas em todos os segmentos, o
que devemos fazer é escolher as melhores, mais lucrativas e bem
administradas.
Sobre ter muitas elétricas: é sempre importante diversificar
setores. Se montar uma boa carteira com digamos umas 20
empresas, diversifique ao máximo os setores. Mas é claro que
um ou outro setor concentra empresas mais interessantes, com
atualmente o setor bancário e elétrico. Então não é pecado ter
mais de uma do mesmo setor. Mas devemos manter o conceito
de diversificação.
Um abraço!
Leitão

--- // ---

BOLSA DE VALORES NA PRÁTICA – VOLUME 3

93

Administrar muito dinheiro é bem mais fácil
do que administrar pouco
A
alguns
meses,
respondendo
à
uma
pergunta do amigo leitor
Marc que estava com
dúvidas sobre como lidar
com uma quantia grande da
família, fiz o comentário
acima. Então o amigo
Ivens perguntou:
“Leitão,
Seria possível você explicar o que quis dizer com ‘Administrar
muito dinheiro é bem mais fácil do que administrar pouco’?
Fiquei curioso, pois como administro pouco dinheiro, não sei
qual a sensação de administrar muito.”
———————
Oi Ivens! Rsss…
Dinheiro gera dinheiro. Quanto mais se tem, mais se tem.
Tudo fica mais fácil com mais capital: suas decisões ficam mais
fáceis (já que se tem mais leques e mais tranquilidade), sua
diversificação fica mais fácil (já que se tem bala para atirar à
vontade), o controle de risco fica mais fácil (já que se tem muito,
as perdas que ocorrem não o abalam), etc…
Enfim, difícil é começar. Depois que a bola de neve está rolando
morro abaixo ela só cresce.
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Mas isso desde que se saiba administra bem o capital, e o erro
está aqui pois muitos não aprendem a lidar com o dinheiro, não
aprendem a investir bem (e gastar bem), não aprendem a fazer as
coisas certas, pois quando se tem muito dinheiro a ganância e o
devaneio podem tomar conta e isso pode o levar para o
precipício, se não souber.
A sabedoria tem que vir antes do dinheiro.
Crescimento patrimonial parece muito com a prática de
atividades físicas. Todo mundo sabe que é bom para a saúde
fazer exercícios, mas vão lá, fazem matrícula na academia ou
começam a pedalar, e semanas depois já abandonam o projeto.
Então, não importa se você tem pouco agora. Se conseguir
administrar bem o pouco que tem agora, quando é mais difícil,
vai tirar de letra depois, quando esse pouco virar muito…
Um abraço!
Leitão
# Comentários...
Cornelius
Boa tarde, Leitão! É um prazer está aqui novamente! Sempre
acompanhando os seus textos. Realmente é muito mais difícil
administrar pouco recurso do que grandes somas. Mas com
disciplina e força de vontade, estou no caminho. A cada dia que
passa vejo como valeu a pena começar. Hoje, depois de quase
04 anos na Bovespa, pude ver que estou conseguindo aos poucos
gerir os meus recursos, poupando mais e investindo. Graças a
Deus e aos amigos aqui no blog. Para continuar nesse caminho,
gostaria de aproveitar o post para te perguntar uma coisa: Tendo
em vista o meu perfil arrojado de investidor, posso investir todo
meu recurso na renda variável, claro, depois de deixar uma parte
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na renda fixa? E quantas empresas posso ter na carteira como
forma de diversificação? Todo mundo fala que que a
diversificação tem que ser também na renda fixa, imóvel,
tesouro direto ou mesmo LCI/LCA etc. O que acha? Obrigado
pela atenção.
Neal
Gostei da pergunta do Cornelius. O que pode ser entendido por
diversificação? 12, 15, 19, 20 empresas?
Serei sincero, minha carteira é composta por 15 empresas e
pretendo adicionais mais 2, todas com o mesmo percentual de
peso (sem estrelas individuais). Se destaca o setor de energia e o
bancário com 3 vezes o peso dos outros setores (porque nos
outros setores tem apenas 1 empresa de cada e nesses tem 3).
Sei que o mais importante é a qualidade e não a quantidade de
papéis, porém pergunto ao Leitão e a todos que frequentam o
site: isso pode ser considerado diversificação? Qual a opinião de
vocês a respeito?
Obrigado.
OBS: Não estou considerando diversificação em renda fixa, FII,
imóveis, etc. Apenas a carteira de ações.
Leitão
Oi Cornelius! Oi Neal!
É sempre bom ter investimentos variados. Quando se tem mais
capital, fica mais fácil diversificar entre Renda Fixa, Imóveis e
Ações e até mesmo negócios ou empreendimentos próprios…
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Não há regra. Uma alocação padrão seria 50% renda fixa e 50%
ações. Se possível alguma parte em imóveis. Essa de 50/50 é
bem tranquila e confortável.
Dos 50% de renda fixa pode-se ter um pouco em Poupança
mesmo (dinheiro mais rápido e à mão) e outra parte em Tesouro
Direto, que é bom deixar mais tempo, ou mesmo outras
modalidades…
Dos 50% de ações aí sim, devemos buscar variar os setores,
sempre buscar as melhores em cada setor, e é bem saudável
manter umas 20 ou até mais empresas… Dessa forma cada
empresa não passará de 5% da carteira, minimizando os riscos e
deixando nosso sono à noite muito bom.
Vez ou outra podemos ter mais de uma empresa do mesmo
setor, pois alguns setores, como o elétrico, por exemplo,
possuem boas opções. Não é pecado nesses casos, mas sempre
procurar variar…
Já quando o capital é menor, quando estamos no início de nossa
carreira de investidor, é normal ser mais agressivo e colocar
mais em ações (Justamente porque temos pouca munição, não
podemos atirar para todos os lados). Então não é pecado ter,
digamos, uns 75% em ações e só uns 25% em Renda Fixa (uma
reserva mínima para necessidades ou uso estratégico)… Mas
novamente, não há regras, cada um vai definir o que é
confortável para si.
A principal regra é: Investir tem que ser prazeroso e tem que
deixar dormir tranquilo à noite, mesmo que o presidente do
Brasil for o Tiririca (porque uma hora isso pode ocorrer).
Abraços!
Leitão
Vinicius B.
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Fala Leitão!
Hoje tenho um valor de 55% do necessário para comprar o
apartamento que quero!!
Dinheiro esse doado por meu pai, pois vivo de aluguel com
esposa e filho e o dinheiro tem dado a conta certa, sem muita
folga, ainda estou trabalhando para me equilibrar nesse sentido e
garantir uma parte para investimento!!
Minhas perguntas são:
Eh melhor dar este valor de entrada e financiar o resto, ou tentar
investir, continuar no aluguel e tentar comprar o apartamento a
vista com o resultado do investimento?? (Acho que não é uma
boa opção, mas custa nada perguntar para pessoas mais
experientes…hehehe).
Outra pergunta, caso eu opte pelo financiamento, invisto tudo
para quitar o financiamento o mais rápido possível, ou o que eu
conseguir guarda mensalmente eu já começo meus
investimentos pensando na aposentadoria??
Sei que são perguntas um tanto quanto pessoais, mais gostaria
de ouvir sua opinião!!!
Abraço!!!
Leitão
Oi Vinicius!
Sei como é… É uma fase importante e precisa ser bem pensada.
Seu pai é camarada! Já te deu um bom empurrão! Pode
agradecê-lo mesmo! :-)
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Bem, são questões em que precisa ponderar e analisar com
calma. Fico limitado com apenas uma mensagem, mas quem
sabe algo possa ajudar né…
Olha, atualmente os imóveis estão caros. Fato. Mas infelizmente
não tem jeito, imóvel para moradia própria é um bem vital na
vida. Mas felizmente os juros de financiamentos estão razoáveis
e relativamente fáceis. Dessa forma é bom dar uma boa entrada
agora (o máximo que puder sem lhe apertar) e o restante
financiar a perder de vista. Isso porque é bobagem financiar para
curto prazo… vai pagar caro de qualquer jeito, então o melhor é
financiar o mais leve possível, prestação mansinha, a perder de
vista… Ao longo dos anos o valor do investimento vai
compensar o preço pago no financiamento… E o mais
importante: prestação levinha deixa você com folga para bancar
o dia-a-dia e se possível SOBRAR para fazer investimentos.
Tente guardar pelo menos 10% para investimento.
Bem, essa é minha opinião sincera e prática. Não é tudo, mas
espero que ajude em algo.
Um abraço e sucesso!
Leitão

--- // ---
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Como seria sua vida caso tivesse R$
3,6 milhões?

“Tenho um patrimônio ativo hoje em torno de 3,6 Milhões e
ainda não me sinto capaz de me aposentar.”
Outro dia um amigo leitor comentou no Chat do Blog:
“Oi Leitão, gosto desses debates!!
Vc é casado? Tem filhos?
Também estou nesse mercado (ações e imóveis) desde 2002/03,
sou um pouco mais velho que vc, tenho 39 anos. Tenho um
patrimônio ativo hoje em torno de 3,6 Milhões e ainda não me
sinto capaz de me aposentar.
Perguntei se vc era casado e tem filhos pq isso muda a
perspectiva, tipo esse patrimônio daria pra eu viver como um
rei sozinho tirando apenas 0.3% ao mês daria cerca de 10k, mas
com mulher e filhos a coisa muda de figura, a casa cresce, tem
faculdade, escola, saúde, etc.
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Falo isso pq vejo muitos fazendo a conta com trinta anos e
solteiro, mas pode multiplica-la por 3 ou 4 .
E então gostaria de ver seu comentário a respeito. Abraços!
A.P.C”
————————————Oi “A.P.C”!
Você tem razão. Muita gente com 20 e poucos anos faz contas
para atingir sua independência financeira e esquece que a vida
muda com os anos, vem casamento, casa própria, filhos,
educação, saúde, lazer…. O custo de vida pode ficar mais caro
do que se imagina, dependendo do estilo de vida que vai levar…
Eu sou casado e meu primeiro filho chega daqui a 02 meses (!!).
Tenho 37 anos e me “aposentei” aos 32. Para dedicar aos
projetos de vida acabei adiando bastante matrimônio e filhos,
mas hoje sinto que estou preparado, tenho um bom ninho feito e
tempo (recurso valioso) para dedicar à família…
Viver de investimentos não é uma meta final a ser atingida, é um
estilo de vida. A gente aprende a fazer bons investimentos e
administrá-los, aprende a manter o custo de vida baixo, evitar
luxos, fazer economia, levar uma vida mais simples e com
qualidade, pois qualidade de vida não é ter tudo que o
capitalismo oferece, mas sim ter tempo para curtir aquilo que se
gosta.
Atingir a tranquilidade financeira é metade matemática e metade
filosofia. Vejo muitas pessoas que se descuidam e acabam
criando correntes invisíveis que as prendem a um certo padrão
de vida, padrão de vida esse que acaba por escravizar ao invés
de trazer conforto. Por exemplo: Tenho amigos próximos que
pagam R$ 1.500,00 só de condomínio (!!) e eu costumo dizer
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que então o apartamento que moram não pertence a eles, eles é
que pertencem ao apartamento.
Isso vale para tudo: casamento, mulher, filhos, etc. É muito fácil
ficar preso na rede do custo de vida alto, e ele escraviza. É
preciso se policiar sempre quanto a isso.
Depois que se “aposenta” jovem, você vai ver que a vida tem
NNNN possibilidades, e muitas nem precisam de tanto dinheiro.
O dinheiro pode te libertar ou escravizar, você é quem escolhe.
Um abraço!
Leitão
# Comentários
L.O.
Simplesmente sensacional, Leitão!!! Parabéns mais uma vez!
Abraços! L.O.
Rogério B.
Genial, mestre Leitão! Meus votos de uma vida longa e feliz,
pois fazes a diferença na vida daqueles que tem a sorte de chegar
até essa cozinha. Forte abraço. Rogério.
Leitão
Oi L.O.! Oi Rogério! Obrigado! Valeu mesmo!
Essas nossas trocas de ideias na cozinha sempre são muito
bacanas.. :-)
Grande abraço!
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Leitão
Luiz C.
Olá, Leitão! Gostei muito da sua resposta. Gostaria de saber o
que é patrimônio ativo? É todo o patrimônio ou só o patrimônio
aplicado em ativos do mercado financeiro?
Leitão
Oi Luiz!
Patrimônio Ativo é tudo aquilo que gera renda: um ap alugado,
um caminhão fazendo frete pra você, aplicação em poupança,
investimento em ações, um empreendimento, etc…
Patrimônio Passivo é tudo aquilo que não lhe gera renda e dá
despesa: seu carro de passeio, um sítio de final de semana, etc…
É muito importante maximizarmos os ativos e minimizarmos os
passivos.
Abraços!
Leitão
Cleusa
Prezados, bom dia!!
Como eu sou grata à Deus em ler seu comentário, Leitão!
Penso exatamente dessa maneira e pratico isso: vivo muito bem,
desfruto do bom desta terra, com muito pouco.
Daniel A.
Legal o artigo. É uma fortuna! Ainda bem que preciso de bem
menos para conquistar a minha independência financeira.
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É um estilo de vida, como bem disse o Leitão.
Eder T.
Boa tarde!
Deixa eu colocar minha colher torta aqui também. Quando me
casei, minha esposa tinha um apartamento financiado e um
plano de previdência privada de 10 anos. Mostrei a ela quanto
iria pagar e quanto iria receber depois de 20 anos, encerramos o
plano e amortizamos o financiamento de um apartamento, que
hoje nos dá uma renda extra foi um excelente negócio.
Rodolfo
Excelente o texto! Enriquecedor ao máximo, e veio de encontro
ao que estava imaginando. Mas aí surgiu uma dúvida, que não
sei se é possível responder: Uma carteira com esse valor é
possível gerar quanto de dividendos/JSCP? Abs
Leitão
Oi pessoal! Bom dia! Obrigado a todos pelos comentários!
————
Oi Rodolfo! Obrigado!
Bem, é difícil responder pois vai depender da qualidade da
carteira. Uma carteira bem montada, diversificada, equilibrada,
com boas empresas num total de 3,6M pode dar um bom salário
de juiz federal….
————
Abraços, pessoal!
Leitão

--- // ---
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As eleições de 2014 e a bolsa de valores
O amigo leitor William leu
um artigo em uma revista
sobre isso e me perguntou:
“Leitão,
isso
tem
procedência? Acha que
grandes oscilações estão
por vir após as eleições?”
——————Oi William!
A bolsa de valores, no curto prazo, é regida por comportamento
de massa, boatos, notícias, etc… A complexidade é imensa e é
tolice tentar justificar “subiu 2% por causa disso, desceu 3% por
causa daquilo”. Tolice e perda de tempo. E no longo prazo é
regida por fundamentos, finanças, lucro empresarial. Ponto.
Toda explicação além disso é dispensável, só serve para “encher
linguiça”, como falamos aqui em Minas.
O que devemos fazer é:
- No curto-prazo, especular com técnica e não com achismos;
- No prazo-sempre, investir em boas empresas e crescer com
elas, sem futurologias.
Portanto, tanto faz se a presidenta(ic!) é a Dilma, o Tiririca ou a
FIFA. Temos que investir de forma séria sempre, independente
se o presidente é bom ou ruim, pois, afinal, gestão ruim é o que
mais ocorre… Se for esperar gestão pública de qualidade para
investir na bolsa é melhor sentar e abrir uma cerveja…
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Abraço!
Leitão
# Comentários...
Pedro P.
Interessante…
Mas e quando a gestão ferra com a economia.
Por exemplo, em caso de dívidas altíssimas e inflação crescente.
Acho que é o que ocorreu na Argentina... Você acha que mesmo
nesse cenário a bolsa de valores é o local adequado para
construir patrimônio?
Pergunto isso porque o Brasil já teve seus dias de estagnação e
crises econômicas. Nada impede que voltemos a esses dias.
Ainda mais considerando o que você chamou de Prazo-sempre.
Confesso que isso me aflige muito, já que confio boa parte de
minhas economias no investimento de longo prazo em empresas
que parecem saudáveis. Manter a saúde com uma presidenta
dessas não deve ser fácil pra nenhuma empresa. Abraço!
Leitão
Oi Pedro!
Essa é a questão: tente encontrar ou imaginar uma gestão que
não ferre com a economia… Imagina na época do plano
cruzado, Plano Collor… imagina na época da guerra do golfo,
ou do atentado de 11/set nos EUA… em fim, a todo momento da
história temos problemas, mas mesmo assim temos boas e más
empresas….
O segredo é: 1) Procure as boas empresas, que geram resultados
independente de problemas econômicos e 2) mantenha uma
estratégia segura, que também vai ser independente de gestores
públicos ou problemas econômicos.

106

EDUARDO LEITÃO

Um abraço!
Leitão
Tiago S.
Vale lembrar que o ante exemplo também é valido. Em meados
de 2002, mesmo com todo mundo falando que o Lula iria ferrar
com a economia, mesmo com o mensalão explodindo em 2005,
mesmo com toda aquela aura anticapitalista do Lula, a bolsa de
valores não tem do que reclamar durante o período que ele
esteve lá no planalto.
Leitão
Isso mesmo, Tiago!
Bom comentário! Obrigado!
Por isso basear nossas decisões de investimento nas
“expectativas” é tolice. E ficar com medo, paralisado,
igualmente por esse motivo também é perder tempo e dinheiro.
Abraço!
Leitão
Jovem há mais tempo
Leitão, vi seu post de hoje. Excelente e lógico como sempre.
Sobre crises, nem precisa falar, rsrsrsrs… Eu nasci em 1951…
Após a saída meio estranha em 1945 de Getúlio Varas, o país
tornou-se nossa primeira e ins(c)ipiente democracia.
1. Crise da saída de GV e entrada do General Gaspar Dutra em
1946 e saída em 1951.
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2. Crise da volta de GV em 1951, pelas urnas.
3. Crise devido a morte de GV em 1954.
4. Crise em 1955 quando setor do Estado Maior de JK queriam
impedi-lo de assumir a Presidência. O Gen. Lott garantiu JK no
poder até 1960.
5. Crise entre UDN e PSD devido aos planos de JK de criar
Brasília.
6. Crise pela vitória do maluco do Jânio Quadros em 1960.
7. Crise devido à renúncia do maluco em 1961, deixando o
Brasil nas mãos de Jango.
8. Crise devido ao Referendo entre parlamentarismo e
presidencialismo em 1962.
9. Crise da tomada ao poder pelos militares em 1964 até 1985.
10. Retorno a ins(c)ipiente democracia em 1986, mas temerosos
com a morte do “salvador da pátria” Tancredo Neves.
11. Crise pela renúncia do Collor, devido às denúncias do PT
por ter roubado um Elbinha da FIAT (imagine a raiva dele hoje
kkkkkkk).
12. Crise pela eleição de Lula em 2002 e os investidores ficaram
temerosos…
Ufaaaa !!!
Abração!
Jovem há mais tempo
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Leitão
Oi “Jovem a mais tempo”!
Uma verdadeira aula de história! E melhor, história vivida!
Obrigado!
Grande abraço!
Leitão

--- // ---
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Investidor, você está no time titular ou no
banco de reservas?

> O “delay” da massa de investidores…
Recentemente começaram a surgir pesquisas sobre as eleições
presidenciais de 2014 onde Dilma está em queda e Aécio em
alta.
Pelo senso comum do mercado Dilma saindo é bom. O que eu
também concordo – alternância do poder a essa altura seria
benéfica para o país.
Mas veja que curioso:
Uma boa parte das empresas está em uma fase de baixa a um
bom tempo, a preços atraentes e pagando bons dividendos.
Entretanto, é só sair notícias de mudança de governo que o
mercado fica eufórico, preços sobrem rapidamente e a massa
fica cheia de burburinhos.
E é aí que está o “delay” da massa: começam a acumular
somente depois que o otimismo volta, os preços sobem, fica tudo
mais caro e a relação de dividendos por preço a ser pago piora.
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O investidor inteligente já está em campo… Ele já acumulou
boas empresas antes da euforia. É claro que ele vai achar ótimo
que o mercado melhore se porventura venha a alternância do
poder no governo, mas já está na partida de futebol desde o
começo. A massa só entra depois dos 20 minutos do segundo
tempo, sem alongamento e aquecimento prévios.
Se você já está investindo em ações de boas empresas nos
últimos 5 anos, parabéns. Se não está, não espere vir a euforia
para começar. Comece! Lembra do que aconteceu com os
imóveis nos últimos 5 anos? Então… E caso o mercado continue
pessimista, não desanime, esqueça as cotações e foque na
acumulação de boas empresas... Preços em baixa é bom mesmo
para isso. Depois colherá os frutos dos Dividendos...
Abraços!
Leitão
# Comentários...
Fulgêncio B.
Oi Leitão!
Excelente comparação!
Já estou bem posicionado em campo!
Alexandre
Grande Eduardo! Como estás? Tudo bem? Espero que sim. É o
Alexandre de Vitória/ES (lembra de mim?). Perfeita a sua
colocação. E este “delay”, na prática, para quem começar agora
já deixou de ganhar um bocado. Mas como você mesmo
informou, ainda dá tempo. Um grande abraço para ti!
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PS. Estou um pouco “sumido” mas é que acabei abrindo negócio
próprio e tu sabes como é. Mas continuo com minha carteira
(iniciada em 2004) e, quando dá, sempre compro um “pedaço do
bolo”. Já a especulação (em tempo integral como vinha
fazendo), tive que dar uma “parada” pois o meu foco no
momento é o negócio. Claro que quando surge uma
oportunidade, estamos na espreita (sempre com estratégia e risco
calculado).
Leitão
Oi Fulgêncio!
Obrigado!
É isso aí! Mantendo o time forte e equilibrado em campo!
-------------Oi Alexandre!
Sumido!
Que bom ter notícias suas e saber que está indo bem por aí!
Pois é, negócio próprio dá trabalho. Ser empreendedor é ser o
Super-Homem mesmo. Parabéns, e desejo sucesso!
E mesmo dedicando ao negócio, não deixe de direcionar uma
parte para os investimentos. É de grão em grão…
Abraço e sucesso!
Leitão
Daniel
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Realmente, subida por expectativa é uma coisa, outra, bem
diferente é subida por aumentos de lucros das empresas. A
primeira nunca é boa. A segunda é. O melhor ainda seria
aumento de lucro e descida ou estagnação de preços, pois ai se
comprar mais ações com o mesmo valor. Em todos os casos,
eleições nada tem a ver com a questão. Pois nunca se sabe ao
certo o que o Governo vai fazer, e muito menos, como as
empresas, vão reagir a isso.
Desyel
Fala, grande mestre!
Eu gostaria de citar a tranquilidade que nós, seus discípulos,
encaramos as coisas depois de todo o estudo feito. Conseguimos
ter a serenidade de distinguir as coisas e fazer o julgamento
correto.
Minha carteira tem 4 anos, o time está equilibrado, alguns
jogadores a todo vapor, outros nem tanto. Sem grandes ganhos
no preço médio da carteira de ações, mas muito satisfeito com a
proporção que os dividendos têm tomado ao longo desses anos.
Não fico eufórico nem na baixa e nem nas altas exageradas, pois
estou tranquilo quanto à robustez da teoria aprendida/aplicada.
Já outrora, quando não a tinha, esse delay trazia muito
incômodo... hehehe.
Leitão
Oi Desyel!
Muito obrigado pela mensagem!
Olha, não tem prazer maior a um professor do que reencontrar
seus pupilos :-) tempos depois e ver como estão voando alto, e
saber que pude contribuir um pouco com essa decolagem!

BOLSA DE VALORES NA PRÁTICA – VOLUME 3

113

Bom ter notícias sua! Estava sumido heim! Não some não…
Apareça sempre lá na turma, reforçando o time! :-)
Um grande abraço!
Leitão

--- // ---
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Dividendos – Tirando o leite da vaca

> Usufruindo e/ou Reinvestindo os Dividendos
“Mestre Leitão, boa noite!
Uma vez que a carteira chega a um nível que te permite viver de
dividendos, qual a melhor maneira de gastar o dinheiro?
Acumular todos os dividendos e juros recebidos ao longo do
ano, dividir por 12, e ter essa base para o “salario” mensal?
Outra pergunta… Se o dividendo parar de ser reinvestido isso
pode gerar a desvalorização da carteira ao longo dos anos? Ou
seja, ideal seria não gastar tudo e reinvestir um percentual?
Estou longe de chegar nesse nível ainda, mas gostaria de saber
sua opinião sobre a melhor maneira de usufruir dos dividendos
sem comprometer a carteira, já que espero um dia poder viver
dos frutos colhidos ao longo de anos de investimento em boas
empresas… Abs, Edu.”
———————-
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Oi Edu! Boa noite!
Sim, a melhor maneira é provisionar um orçamento anual e
particioná-lo em 12 meses, assim terá uma quota mensal a ser
gasta. Os dividendos virão aleatoriamente durante o ano, então é
tarefa sua considerar a soma anual e o gasto possível mensal.
Enquanto a carteira está em formação e enquanto não precisar
dos dividendos deve sim reinvestir tudo que for possível. Depois
que a carteira já estiver madura e autossuficiente, mesmo que
não reinvista os dividendos, o capital principal estará atrelado ao
crescimento das empresas e protegido da inflação. Poderá
usufruir de todos os dividendos sem problemas. Mas é claro que
o bom hábito de gastar menos do que se ganha, adquirido ao
longo da carreira de investidor, é saudável ser mantido por toda
a vida…
Meu avô foi fazendeiro no interior de Minas e sempre mantinha
suas vaquinhas leiteiras: uma parte era para o bezerro e outra
para a família: era uma fartura de queijo, manteiga, bolos,
caçarolas, doces…. Hoje lá isso não existe mais pois a geração
seguinte esqueceu a sabedoria da geração passada, mas ainda
sinto o cheiro do leite gordo e do café recém torrado e moído…
Não dá para voltar ao passado e nem devemos, o futuro é nosso
lar, mas dá para sermos sabidos como eles foram e evitar as
tolices da geração atual…
Abraços!
Leitão
# Comentários...
Guilherme
Kkkkkkk! Uma parte para o bezerro e outra para família...
Reinvestir é a maneira mais conservadora de continuar
lucrando!! :-)
--- // ---
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Investidor, não é o fim do Brasil!

“Busque conceitos fortes, perenes, que independam de
momentos, de eleições, conjunturas em fim…”
As eleições estão chegando… Com isso não faltam
especulações, mensagens alarmistas, profetas do apocalipse,
medos, etc… Nos últimos dias pipocaram mensagens assim para
todos os lados. São os alarmistas de sempre. Só pensam em
publicidade e comércio – distribuem dificuldades para vender
facilidades. Com isso muita gente acaba fincando com medo,
retrai e desvia seus investimentos. Perdem com isso tempo,
dinheiro e tranquilidade.
Criar alarmismos e inseguranças não ajuda em nada. Melhor
mesmo seria se as pessoas “influentes e mais entendidas” do
assunto buscassem desmistificar a bolsa de valores, o assunto
investimento, traduzir as complicações da área em linguagem
mais simples e acessível a todos. Afinal, investir de forma
inteligente e com resultados não é privilégio de minorias
iluminadas.
Você ficou com medo por causa dos alarmistas e acham que o
Brasil vai acabar em 2015?
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Como acha então que estavam os nervos dos investidores no
Plano Color? Plano Real? Nas emblemáticas eleições de 2002?
Ou após os atentados de 11/set nos EUA? Ou na crise de 2008?
Se for olhar isso não se investe é nunca!
Não se impressione com os alarmistas e profetas do apocalipse.
Mantenha sua disciplina e serenidade ciente de que está fazendo
a coisa certa, simples, reta. Busque conceitos fortes, perenes,
que independam de momentos, de eleições, conjunturas em
fim…
Esse meu humilde Blog está no ar a 8 anos. Os conceitos que
passo hoje aos amigos leitores mais recentes são os mesmos que
eu conversava com os leitores mais antigos de 8 anos atrás, e
assim é que deve ser…
Abraços e bons investimentos!
Eduardo Leitão
# Comentários...
Fulgêncio B.
Leitão, Leitão… Sempre sereno e passando essa tranquilidade
para frente!
Adoro essa cozinha! Posso dizer que foi um divisor de águas
para minha visão de bolsa e investimento (e ainda bem que a
encontrei cedo), além de me motivar a também procurar
desmistificar e disseminar a cultura de investir.
Para quem está chegando aqui a pouco tempo e vendo essa
mensagem de tranquilidade do Leitão, pode acreditar! Não
existe tempo ruim para começar a investir. O importante é
começar, rápido e com informação de qualidade.
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Abraço,
Fulgêncio B.
Vanio V.
Parabéns pelo excelente post Leitão, e o Fulgêncio já escreveu
quase tudo o que eu queria escrever, conheci o seu Blog em
2010 e de lá para cá minha vida financeira mudou… e para
muito melhor, pois além da boa educação financeira
(investimentos) aprendi muito com seu jeito sincero sobre como
consumir com prudência e ser muito feliz com isto…
Abraço,
Vanio V.
Operador Sardinha
Crises ou boatos são excelentes na fase de acumulação da
carteira, tenho muita simpatia por eles e os aguardo
ansiosamente.
rsss
Abraço!
Zeca
Leitão, parabéns mais uma vez por transmitir a serenidade
necessária numa época de pré-eleição; e já vi esse filme, mais do
que você, e realmente quem mais lucra é quem mantem a calma
e não foge dos princípios que aprendemos. Zeca
Leitão
Oi pessoal!
Obrigado!
Pois é… O importante é não entrar na onda, na manada… Agir
sempre com serenidade e permanecer no caminho reto.
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A gente tem que investir de forma perene. Qualquer que seja o
próximo presidente, ou qualquer que sejam os desafios
econômicos futuros, devemos investir de forma a manter sempre
a mesma postura, segura e de resultados.
Quem investe dependendo da sorte não é investidor, é jogador.
Abraços!
Leitão
Luiz B.
Grande Leitão! Há muito tempo não apareço por aqui em virtude
de ter começado a trilhar meu caminho como investidor por
minha própria conta, agora sou só eu e eu. Se tenho a segurança
que tenho hoje com relação aos meus investimentos tenho que
agradecer muito a você. Venho apenas deixar uma mensagem a
quem começou a investir a pouco tempo e está desesperado ou
inseguro com o que possa vir a acontecer. Para vocês digo que
sigam o que o Leitão escreveu no artigo à cima. Foco em
empresas boas e diversificação. Tempestades e bonanças sempre
vão existir. Ao invés de darem ouvido às notícias, leiam livros e
analisem os resultados das empresas que vocês investem ou
estão pensando em investir. Grande abraço e bons investimentos
a todos! De grão em grão a galinha enche o papo!
Humberto
Leitão, não concordo com você quando diz que temos
“alarmismos”. Muitos analistas estão demonstrando com fatos e
números como a economia está em crise, com análises muito
sólidas. (Esse texto foi resumido)
Leitão
Oi Humberto!
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Obrigado pela mensagem!
Entendo seu ponto de vista. Mas veja:
Não citei diretamente uma ou outra “consultoria”. Mas mesmo
assim o problema não é a qualidade ou não da análise emitida, e
sim a forma e o resultado prático a partir disso.
Muita informação econômica, muita análise e economês podem
ser interessantes para algumas pessoas, mas para a grande
maioria isso é apenas ruído e o que fica é medo, insegurança,
dúvidas e mais dúvidas…
Se o objetivo for realmente elucidar e ajudar as pessoas de
forma geral (e não somente economistas e financistas), de forma
sincera e honesta, então é interessante buscar traduzir o
“economês” para uma linguagem mais simples, eliminar os
alarmismos, ter cuidado para não prejudicar ao invés de ajudar.
Mas na maioria dos casos o objetivo é apenas posar de sabido
para gerar publicidade, com segundas intenções…
Se formos discutir economia, política, “management”, etc. e etc.
podemos gerar uma infinidade de artigos muito técnicos, bem
feitos, profundos, com dados e mais dados, verídicos e de
qualidade. Mas a questão principal não é ganhar prêmio Nobel
de economia, e sim ajudar as pessoas a serem mais
empreendedoras em seus investimentos, de forma mais
pragmática, sem complicar, acessível…
Abraços!
Leitão
Janio F.
Esta é minha primeira participação. Vou também aqui contar um
pouco da minha vida em relação ao investimento em ações.
Desde meados de 2013 tenho acompanhado o Blog. Engraçado
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como a maioria dos seres humanos agem de forma parecida, isto
até nos consola. Quando em 2007 entrei no boom da bolsa,
imaginei e tinha a certeza de que em poucos anos estaria com o
“burro na sombra”, afinal a bolsa era uma mina de ouro, fiz um
curso onde foi mostrado que pelo histórico das ações era só
analisar o gráfico, aplicar Fibonacci e comprar na baixa e vender
na alta. Na crise de 2008, vi 60% do meu patrimônio em ações
sumir. Fui a luta, recuperei e em Dezembro de 2009, havia
recuperado meu patrimônio e ganho real de quase 30%. Pronto
agora tinha a certeza absoluta, bolsa é para ficar milionário,
afinal se passei uma crise como a de 2008 e ainda consegui um
resultado maior que renda fixa em dois anos, estava fazendo a
coisa certa. Era o cara! Hehehe! Infelizmente ou felizmente tive
que perder uma boa grana desde 2009, para aprender a lição e
ver que precisava mudar. Buscar algo novo e concreto. Já li o
livro do Leitão e estou no final do Livro do Décio Bazin, agora
vou fazer o curso completo do Leitão. Desde Janeiro só invisto
em boas ações, como é bom ver todo mês dividendos entrando
na minha conta...
Leitão
Oi Janio! Obrigado pela mensagem!
Interessante sua saga até aqui… Olha, isso é bem comum.
Muitos ficam batendo cabeça, andando em círculos, justamente
por causa das informações erradas que absorvem ao iniciar.
Também já passei por tudo isso. Errei, errei, errei, errei de novo,
errei mais uma vez, e fui errando… E quando buscava
orientação sempre era prejudicado por descaminhos assim… Aí
errava mais um pouco… Teve época que perdia valores
equivalentes a um bom carro zero. E olha que isso, para quem tá
começando, é uma pancada. Eu andava de fitinho 147 e perdia
carro zero nos investimentos errados… Mas ainda bem que
persisti e fui entendendo os verdadeiros conceitos… Aí chegou
um ponto em que os acertos superaram os erros :-)
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Obrigado novamente pela mensagem! Agora vamos caminhar
juntos com toda a turma!
Um abraço!
Leitão
Humberto
Perfeito Leitão, eu concordo com você que ficar lendo coisa
demais pode até atrapalhar ao invés de ajudar, mas não podemos
ser inocentes ao ponto de ignorar os fatos econômicos. A
situação macroeconômica afeta diretamente as empresas e por
conseguinte os resultados das mesmas. Isso é fato. Portanto,
saber um pouco de economia não faz mal a ninguém. Agora,
concordo com você que existe muito economês por aí para
enganar. Eu sou economista e sei bem o que estou falando. Mais
importante que isso é analisar a empresa em que se está
investindo e ver como ela reage diante de uma situação de crise
econômica.
Leitão
Oi Humberto!
Entendo… E você, como economista que é, está certo mesmo
em analisar bem e ponderar bem sempre. Isso é ótimo mesmo.
Mas é importante deixar claro que quem não é economista
também pode investir com sucesso: médico, engenheiro,
professor, padeiro, empresário, dentista, tradutor, músico,
estudante, dona de casa, cabeleireira, escritor, filósofo,
aposentado, estagiário…
Grande abraço!
Leitão
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Janio F.
Humberto, também tenho formação em Administração e
Contabilidade e sou sócio de 6 empresas, onde participo
diretamente das decisões. E hoje posso dizer que tenho
estabilidade financeira. Apenas coloquei que com o pequeno
conhecimento que adquiri com a leitura dos livros citados e aqui
no blog, vi um outro “mundo”, o da oportunidade de ser sócio
de grandes e boas empresas, recebendo minha parte nos lucros e
crescendo junto com a empresa. Tenho 47 anos, já vivi muitas
crises econômicas, sobrevivi e na minha opinião isso é cíclico.
O que mais me deixa tranquilo é ter a certeza de que estou no
caminho certo.
Daniel
Olá Leitão!
Depois de muito tempo sem acompanhar o blog, passei para dar
uma rápida olhada. E não demorou muito para que eu tivesse a
certeza de que esse ainda é o meu blog de finanças favorito.
Gosto muito dos debates que ocorrem por aqui. Muito bom o
nível da proza.
Grande abraço!
Daniel!
Leitão
Oi Daniel! Obrigado! Valeu! Some não! :-)

--- // ---
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Bolsa de Valores, política e cueca.
“Leitão;
Por estamos vivendo um
ano eleitoral, você não
acha interessante que os
dois
candidatos
possivelmente
mais
votados
pertençam
a
grupos que já estiveram no
poder.
E por isso, nos convenha rever os dividendos pagos pelas ações
nos anos que o Brasil foi governado pelo partido X e pelo
partido Y, para sabermos qual dos dois poderão tomar medidas
mais favoráveis aos investimentos, e assim tenhamos mais
segurança com os resultados?
Abraço do
Luiz E.”
———————Oi Luiz!
Na verdade não há correlação direta entre os grupos políticos
que estão no poder e a bolsa de valores. Às vezes algumas linhas
políticas podem beneficiar ou prejudicar determinados setores
da economia, mas não é em cima disso que tomamos decisão de
investimento em ações.
Tomamos decisão de investimento em cima da boa ou má gestão
das empresas. As empresas que estão indo bem, sob a política X
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ou Y, somos sócios. As empresas que não vão bem, sob a
política X ou Y, não somos sócios.
Veja:
– O grande barato do pequeno investidor é justamente isso: não
ter amarração umbilical com a empresa. O pequeno investidor
pode escolher empresas para ser sócio como em um
supermercado – põe ou tira da sua lista de compras segundo seu
gosto. Já o grande investidor e o grande empresário têm ligação
umbilical, a empresa é seu sangue e não dá para entrar e sair de
uma sociedade como se troca de cueca…
Um abraço!
Leitão

--- // ---
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Ratos e baratas…

O depósito estava uma bagunça! Já na primeira caixa uma
ratazana enorme pula e sai pelo telhado. Algumas caixas depois
encontro o ninho e a “ratatui” toda, acompanhada de baratas e
mais baratas…
Meu cunhado estava precisando de espaço, então topou me
ajudar com a limpeza do depósito. O ano inteiro acumulando
bagunça, restos de materiais, móveis velhos que sobram das
mudanças, ufa… Enchemos uma caçamba inteira com descartes.
O depósito ficou limpinho e valeu a pena!
Nos investimentos, uma coisa que aprendi com o tempo é que
faz um bem enorme dar uma pausa anual e fazer uma verdadeira
higiene mental. Ficar algumas semanas ou até meses sem assistir
telejornais, sem acessar a Internet, nem ler sites com notícias,
nem revistas, nem nada relacionado à bolsa, à economia, ao
mundo se possível…

BOLSA DE VALORES NA PRÁTICA – VOLUME 3

127

Foi o que fiz mais uma vez nesse final de ano: fiquei desligado
de tudo. Hoje, arrumando o depósito, um conhecido passa na rua
e puxa assunto: “- Leitão, você viu que coisa horrível o atentado
lá no estrangeiro? E a Petrobras, viu como a coisa tá feia?” – Eu
disse que não sabia de nada e fiquei concordando com tudo que
ele falava só pra não render assunto. Percebi que não estava
perdendo nada de útil mesmo, havia mais ratos e baratas nos
noticiários do que no meu depósito…
Limpar o depósito não foi fácil, mas, hoje em dia, difícil mesmo
é fazermos limpeza na nossa cabeça…
Mas é questão de decisão e postura. Dá pra fazer!
Não estou falando de férias, viagens… Não adianta mudar de
lugar e levar os mesmos hábitos. Tem que mudar a forma de
pensar.
Para facilitar, não tenho smartphone até hoje. Continho na
resistência. Tenho medo de ser escravizado por essa coisa, sei de
minhas fraquezas… A TV é fácil, é só não ligar ou, se ligar, não
veja telejornais – tente ver um filme ou um documentário sobre
a vida animal na África, é relaxante :-)… Internet, Facebook e
demais, desligue. Celular, deixe na gaveta a maior parte do dia e
não retorne ligações nem mensagens…
Pode até lhe dar “crise de abstinência” nos primeiros dias, mas
persevere! Você vai ver como é bom ficar livre do “lixoinformacional” que você recebe todo dia…
Assim evita ratos e baratas na sua cabeça… Para investir bem é
preciso manter a mente limpa, a coisa simples, a disciplina. Se
você se poluir demais, vai acabar investindo mal, minando sua
capacidade de decisão… Ao contrário do que muitos pensam,
nem sempre estar mais informado é melhor… Muitas vezes estar
mais tranquilo e sóbrio, é melhor.
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Abraços e um ano novo de ótimos investimentos!
Eduardo Leitão
# Comentários...
André T.
Ótimo post, mestre… Reflete realmente a realidade que estamos
vivendo …
Leitão
Valeu, André!
Esse excesso de interconexão do mundo atual é um problema.
As pessoas até adoecem de tanta informação… A solução é
simples: sair da manada…
Ana
Oi Leitão! Bom ano pra todos nós! Já tive essa sensação de
abstinência e no fim, de ver que nem estava perdendo nada,
além de tempo vendo coisas inúteis, claro.
Leitão
Oi Ana!
Pois é, vamos estudar sobre o comportamento de massa e você
vai ver como é importante mantermos uma postura singular,
evitando a manada… inclusive em outras áreas da vida. Hoje em
dia, com a hiperconectividade, vejo muita gente se comportando
como gado, andando em fila de cabeça baixa sem reparar ao seu
redor…
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Abraços!
Leitão
André L.
Bom dia Leitão e leitores do blog!
Muito animado pela volta dos posts e das conversas diárias
sobre investimento.
Esse post me fez refletir um pouco sobre o excesso de
informação que nos bombardeia todos os dias e o quão difícil é
separar as boas notícias das ruins… agora imagino nossas
crianças cada vez mais “antenadas” ao mundo através dos
tablets e smartphones, crianças que não sabem o que fazer
quando um amigo, tio, pai, avô entrega para elas uma bola, uma
boneca ou um carrinho…
Não acho ruim o avanço tecnológico… até porque trabalho na
área… mas assim como na bolsa, acabamos sempre nos
afobando, achando que sabemos demais, achando que as notícias
que chegam até nós são sempre revisadas, autênticas e de fonte
confiável…
Leitão
Oi André!
Bom dia!
Pois é… gosto de refletir sobre essas coisas… lidar com
investimentos nos obriga a parar e pensar, analisar, entender e
tomar posições. Esse hábito é bom em tudo na vida.
Vivemos em cultura de sociedade de massa. Então, uma regra
simples e interessante é: “Se todo mundo está fazendo de um
jeito, tente pensar de outro jeito.”
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Sem isso acabamos como manada…
Abraço!
Leitão

--- // ---
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Já pensou em comprar sua liberdade?

“Compre aqui: Liberdade! Pague com parcelas fixas!”
Imagine você passeando em um grande Shopping. Nos
corredores, lojas vendendo roupas, eletrônicos, sapatos. Stands
vendendo carros super modernos, outros vendendo celulares…
E, ao lado do stand de motos, um quiosque colorido vendendo
uma coisa inusitada: Liberdade. Isso mesmo! Com cartaz
promocional e tudo mais: “Compre aqui: Liberdade! Pague
com parcelas fixas!”
Eu sempre considerei minha liberdade o bem mais desejado.
“Bem” material mesmo, como um carro, moto, casa, que tem
preço e precisa de esforço e dinheiro para ser comprado.
Qual é o bem-material mais valioso para você? Carro, casa?
– Já pensou em comprar sua Liberdade?

> Mas o que é Liberdade?
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Liberdade é poder fazer escolhas. Escolher onde morar, escolher
com o que trabalhar, como se vestir, que hobbies praticar,
escolher com quem conviver, escolher, escolher…
Não estamos mais na escravidão do século XVIII, mas se você
dorme, acorda, come, mora, convive, se desloca, estuda, pensa e
anda por obrigação do seu trabalho, então não é livre.
“Tenho que morar no centro por que fica próximo ao meu
trabalho”.
“Tenho que aprender mandarim porque meu trabalho exige”.
“Tenho que me deslocar 3hs de carro até meu trabalho todo dia”.
“Tenho que abdicar de meu tempo com a família”.
Tenho, tenho, tenho…
Para poder superar isso não adianta se revoltar contra o
sistema. É preciso vencê-lo. Já que no sistema capitalista tudo
tem seu preço, é preciso comprar sua liberdade. Você não vai
encontrar um quiosque no shopping vendendo, mas é possível
comprar sim. Liberdade tem preço, e custa caro. Talvez seja o
bem mais caro que possa almejar.
Um carro pode lhe custar um ano de salário, uma casa pode lhe
custar 10 anos de trabalho, sua liberdade provavelmente vai lhe
custar mais que isso…

> Quanto custa?
Depende de você!
A minha custou 15 anos de trabalho. Mas valeu a pena. Não
foram 15 anos de sofrimento. Foram 15 anos de crescimento,
esforço, amadurecimento… Quando achei que já havia feito
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tudo que podia naquele caminho e desejei mudar, mudei. Minha
liberdade foi comprada em bom momento. Fiquei 15 anos no
meu trabalho, satisfeito, mas se eu ficasse um ano a mais na
empresa seria um ano infeliz…
Veja: tomei a decisão de mudar e tive a autonomia de optar. Foi
isso que comprei: liberdade.
Poderia simplesmente ir para a praia e ficar lá o ano inteiro se
quisesse – a renda de meus investimentos seria suficiente para
me manter o resto da vida sem trabalhar. Mas é claro que não
paramos de trabalhar, senão adoecemos. Muitas vezes passamos
a produzir muito mais e melhor após conquistamos nossa
liberdade, trabalhamos até mais que antes… Cada um tem um
talento, um dom, um chamado interno para contribuir com a
sociedade. Liberdade é isso: poder seguir seus chamados…

> Exerça todo o seu potencial
Não faço aqui um convite à ociosidade, à “parasitação” do
sistema. Faço um convite à reflexão de sua vida e seus objetivos,
alertando para a importância de entender o sistema, trabalhar
com diligência, poupar e investir com inteligência. Você tem
seus dons, seus chamados internos a contribuir com a sociedade.
Sua força de trabalho é importante, e trabalhar só pelo dinheiro
é limitar sua competência. Se negligenciar isso nunca vai poder
comprar sua liberdade e exercer todo o seu potencial…
O dinheiro pode te libertar ou te escravizar, você é quem
escolhe!
Abraços!
Eduardo Leitão
# Comentários...
Roberto D.
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Parabéns, Prof.!!! Ótimo texto. Sempre nos fazendo refletir.
Obrigado, Mestre Leitão!
Elissandro M.
Muito Massa !!!!
OFrugalista
É exatamente como eu penso. É tão igual que eu até resolvi
escrever a respeito, pra deixar registrado a mim mesmo algo que
eu nunca devo esquecer: dinheiro não compra felicidade, mas a
liberdade! Pretendo fazer do blog um exercício para manter meu
foco no que interessa. Parabéns pelo post e pelo esforço de
enviar mensagens positivas ao mundo. Forte abraço!
Fulgêncio B.
Parabéns, Leitão!!!
Para mim o melhor texto de todos que já li aqui!
Concordo em tudo! E minha liberdade já está sendo “financiada
em suaves prestações mensais”. E o objetivo é ir aumentando o
valor das parcelas.
Abraço!
Fulgêncio B.
Li
Obrigada, Leitão, por me lembrar porque eu junto $$ e pela
mensagem de incentivo num dia em que comecei repensando
muita coisa. Escreva mais assim, você o faz muito bem.
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Leitão
Obrigado, pessoal!
Lembrei de uma frase agora, acho que é atribuída a Ford:
“Se você pensa que pode ou que não pode, de qualquer maneira
você está certo.”
Abraços!
Leitão
JCF
Mestre Leitão!
“Já pensou em comprar sua liberdade?”
Que mensagem fantástica! Como é bom nos sentirmos mais
preparados para buscar nossos objetivos. Sei que ainda estou
“engatinhando”, depois de tanta cabeçada, apesar de ter quase
50 anos, ter uma boa renda e um bom patrimônio, acordei do
pesadelo e consegui a luz que precisava para encaminhar e
buscar minha liberdade. Obrigado, Leitão, por sua insistência
em nos mostrar o caminho certo. Tenho certeza que daqui a 10
anos estarei aqui dando meu depoimento de como consegui
atingir meu objetivo com a disciplina e sabedoria ensinada por
nosso mestre Leitão. Que Deus nos abençoe e possamos colher
estes belos frutos. Grande abraço.
Cesar
Prezado, parabéns pelo excelente texto. Uma dúvida (se você
não se importar de compartilhar):
Como você teve certeza que seus investimentos tinham atingido
o patamar para comprar sua liberdade?
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Qual critério você utilizou:
– Capital acumulado necessário para fazer frente às despesas por
mais X anos?
– Renda passiva gerada pelos investimentos?
– Outro critério?
Estou te perguntando porque estou tentando definir meu critério
e ouvir alguém que já passou por isso vai me ajudar muito.
Obrigado e um abraço.
Cesar.
Leitão
Oi Cesar!
Obrigado também!
Olha, esse assunto dá um livro inteiro, e é justamente isso que
estou fazendo… Já tem uns 4 anos que estou escrevendo esse
livro sobre como é depois que atingimos esse objetivo tão
bacana… Acho que vou levar mais um ano ainda até terminálo… não tem jeito, tem coisas que demandam tempo mesmo… é
como plantar um pé de jabuticaba :-)
Mas vou tentar das umas pinceladas aqui conforme suas
perguntas, vamos lá:
– Atingir a independência financeira exige manter dois
caminhos antagônicos em paralelo: a) acumular patrimônio e b)
manter o custo de vida baixo; assim acelera a coisa, pois não há
dinheiro no mundo que dê quando a gente leva uma vida de
consumo, luxos, despesas e mais despesas. Não é questão de ser
pão-duro ou viver com limitações, é questão de definir o que é
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que traz satisfação e paz e o que é que é apenas consumo e
despesas evitáveis. A vida moderna e o estilo consumista do
sistema capitalista atual acabam fazendo as pessoas acreditarem
que precisam de muito dinheiro para viver, o que não é verdade.
– O curioso é que isso tem mais a ver com Filosofia do que com
Matemática. Veja a falta de água de hoje em dia, a degradação
da natureza, o consumo de antidepressivos, as mazelas da
sociedade… Não é questão de dinheiro, é questão de
riqueza/pobreza interior. A sociedade está com fome, mas fome
de sentido, fome de amor.
– Então, volto à àquela frase de Sêneca: “Quanto menos se
precisa, mais rico se é”; E também Mateus 4:4 “Nem só de pão
viverá o homem…”
– Bem, feita a introdução, vamos às suas perguntas: No meu
caso sempre trabalhei pensando em independência, e nos
últimos 5 anos de carreira planejei a mudança com calma, já
com os devidos planos-a; planos-b; planos-c; Dá um frio na
barriga mesmo, pois não é fácil deixar um bom cargo em topo
de carreira, deixar um bom e seguro salário, deixar uma
história… Mas quando estamos com segurança dos nossos
planos previamente feitos, então tomamos a decisão com mais
firmeza, mesmo que o frio na barriga venha. Nesse caso eu tinha
renda passiva para me manter, e sabia que a partir do momento
que tivesse mais tempo, poderia potencializar ainda mais meus
investimentos, e foi o que fiz… Existe uma frase popular que
diz: “Quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro” –
ela contém alguma verdade sim, pois quando estamos com mais
tranquilidade podemos investir melhor, dedicar mais ao que
interessa, em fim… E o resultado disso foi que potencializei
meus investimentos, cuidei bem das vacas leiteiras e a renda
passiva ficou mais do que necessária…
– Renda passiva é como cuidar de uma fazenda; tem que cuidar
das vacas leiteiras, cuidar das plantas, cuidar dos peixes…
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administrar patrimônio dá trabalho, mas é um prazer cuidar do
que é seu…
– Então, resumindo: buscar um estilo de vida bom e não
consumista para não se tornar escravo do dinheiro; construir
patrimônio para lhe gerar renda passiva (ações, alugueis, renda
fixa, etc, etc, etc,); planejar e tomar decisões, pois acomodar é
fácil e a vida é curta demais para ficar perdendo tempo…
Abraços!
Leitão
Cesar
Oi, Leitão. Grato pela resposta.
É… Essa decisão é super difícil. Deixar um emprego estável
com boa remuneração (mas que lhe toma 15, 16 horas por dia,
limitando seu convívio familiar, com amigos e até o impedindo
de realizar outras atividades que também lhe trazem satisfação)
não é uma decisão simples.
Ainda mais para um profissional da área de exatas que tem um
apreço muito grande por números e lógica. O que tenho feito é
construir cenários e estabelecer margens de segurança para cada
um deles, tentando estabelecer um modelo matemático de apoio
à decisão. Mas, infelizmente, no país que vivemos fazer
planejamento de longo prazo é quase exercer uma prática de
vidência, tantas são as instabilidades a que estamos sujeitos.
Mais uma vez, obrigado e parabéns pelo blog e trabalho
desenvolvido.
Abraço.
Cesar
Leitão
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Oi Cesar!
Eu sei bem como se sente, já passei por isso… Dá medo.
Mas dizem que “Coragem não é a ausência de medo. É
prosseguir, apesar do medo.”.
É preciso ser corajoso, às vezes, louco.
Mas, o que é loucura?
Talvez permanecer imóvel seja loucura, talvez se limitar e
limitar as possibilidades da vida seja loucura. Talvez não viver a
vida com frios na barriga seja loucura. Pois se formos parar para
pensar, estamos todos em um relógio que corre para trás até o
ponto zero…
Então, faça isso mesmo: planeje bem, faça cenários, organizese… mas não demore: mude! faça! aja! Vale a pena… palavras
de quem já chegou lá :-)
Abraço!
Leitão

--- // ---
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QUER SABER MAIS?
Você pode aprender muito mais sobre esse
tema! Visite meu Blog na Internet:

http://leitaoemacao.com
Lá estou sempre conversando e tirando as
dúvidas dos amigos leitores, postando novos artigos, análises de
ações... Em fim, venha para a turma! :-)
Ah! Antes de ir, gostaria de lhe agradecer por ter adquirido esse
livro, obrigado! Se possível, dê um “feedback” sobre ele... Se
puder me enviar um e-mail com sua opinião, eu agradeço! Meu
e-mail é: leitao@leitaoemacao.com .
Inclusive, caso tenha ficado alguma dúvida sobre o tema, fique à
vontade para me enviar um e-mail com sua dúvida. Fico sempre
contente em conversar com os amigos leitores!
Um grande abraço e sucesso nos investimentos!
Eduardo Leitão

