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Este guia foi pensado a partir do momento em que percebi que 

vários alunos dos meus cursos de bolsa de valores, matemática 

financeira ou até mesmo cursos mais genéricos de 

investimento, se esbarravam em conceitos mais aprofundados 

ou técnicos e acabavam desistindo de tomar decisões por si só. 

Assim, perguntavam pra mim: “percebo que você tem muito 

conhecimento... posso deixar o dinheiro com você e você 

investe pra mim?” ou então, muito comum também é “você 

poderia apenas dizer onde eu devo investir e eu coloco, que 

tal?” 

Confesso que cheguei a pensar se o problema era com minha 

didática. Até hoje penso. Mas já aperfeiçoei demais minhas 

aulas e já mudei bastante pra deixar o mais mastigado possível. 

Resultado: este livro. Na verdade, o resultado foi o curso 

“Análise de Investimento para Não Profissionais”, o qual me 

inspirou a escrever este modesto livro. O que acontece é que o 

conteúdo de investimento envolve muitos conceitos e muita 

matemática. Como eu fiz Engenharia e MBA em Finanças, tudo 

isso ficou tão fácil para mim quanto uma cirurgia é pra um 

médico que fez medicina e residência. Percebe a relação?  

Em resumo, o que resolvi fazer com o curso, e 

consequentemente com o livro, foi tentar entender quais as 

principais demandas das pessoas não profissionais de 

investimentos, ou seja, pessoas que não trabalham no mercado 

financeiro e fazer um novo conceito de análise, baseado no que 

eu chamo de VALORES dos investimentos. 
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Sobre a CIANO 

 

Nascida a partir do desejo de seu fundador, Lucas Souza, de 

fortalecer a economia e fomentar o empreendedorismo através 

de uma cultura de investimentos em empresas e geração de 

valor, a Ciano Escola de Finanças e Investimentos procura 

trazer assuntos que considera essenciais na formação de quem 

procura rentabilizar o dinheiro com consciência e com a 

segurança de saber o que está fazendo.  

Com um corpo docente formado por estudiosos e especialistas 

na área e prezando sempre pela interação entre alunos e 

professores, a Ciano traz, além de seus cursos presenciais, 

toda uma estrutura de apoio aos alunos com a proximidade e 

comunicação promovida dentro de sua comunidade de alunos, 

professores e investidores.  

Para uma educação com conteúdo, transparência e seriedade, 

conte com a Ciano Escola de Finanças e Investimentos.  
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Sobre o Curso 

Este e-book é uma parte do curso Análise de Investimentos 

para Não profissionais, que nasceu com a proposta de ajudar 

as pessoas que querem investir melhor, mas que não querem, 

ou nem podem, dedicar tanto tempo ou esforço para analisar 

de forma minuciosa cada tipo de investimento. 

A proposta do curso é justamente ensinar e exercitar a “cabeça 

de investidor” para que você possa escolher com consciência 

seus investimentos, ou ter pelo menos uma base para avaliar 

uma pessoa que você queira contratar para cuidar do seu 

dinheiro. 

O livro já é um excelente ponto de partida, mas caso sinta a 

necessidade de aprofundar em algum tema discutido aqui, tirar 

alguma dúvida ou até mesmo discutir de forma mais próxima 

alguma situação específica, convido-os a conhecer a escola, 

nossos cursos presenciais, cursos online e mentorias. 

  



 

8 

Introdução 

 

Neste livro você verá um novo conceito de análise de 

investimento. Conceito feito especificamente para não 

profissionais.  

Esse conceito baseia-se no que eu chamo de VALORES dos 

investimentos. É claro que não estou apenas colocando aqui 

os valores financeiros. Eles entram também, mas depois de ter 

dado aula para inúmeros alunos, pude perceber que valores 

como os pessoais, ou o que chamo de “autonomia sobre 

alocação” são muito mais relevantes do que o próprio retorno 

do investimento em si. 

Matemática é de extrema relevância para as análises. Se 

souber, utilize-a com todo o conhecimento possível. Mas se 

não souber muito ou tiver receio (conheço muita gente que 

realmente não gosta), eu te ensinarei o mínimo que você 

precisa saber. Esse não tem jeito. Algumas contas nós 

precisaremos fazer… 

Alguns conceitos que vão além dos valores devem ficar tão 

claros e óbvios quanto olhar para uma faca e ter medo de tocar 

no metal. Tocaremos sem medo algum no cabo ou na parte 

grossa do metal, mas jamais na parte que claramente vemos 

que é a afiada e deixaremos o manuseio bom para o cozinheiro. 

Aqui somos amadores, não queremos nos ferir à toa, queremos 

apenas nos alimentar. 

O que quero dizer é que no meio dos investimentos nos 

depararemos com muitos vendedores sacanas que tentarão, a 

todo custo, nos ludibriar com propostas que parecem 

magníficas, com “oportunidades únicas”, de prazos curtos etc. 

etc. Eu quero te mostrar o mínimo que você precisa ter para 

não cair nessa. É ainda possível que você caia, pois é incrível 

o trabalho de lavagem cerebral desses caras. Mas eu preciso, 

por desencargo de consciência, te alertar de algumas coisas 

que fogem do padrão. 

Por fim, nós iremos utilizar esses conceitos básicos de 

investimentos para comparar cada um deles. Você irá 

conseguir discernir, dentro daquilo que mais é importante pra 
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você, qual o investimento que será melhor. Talvez você não 

fará a melhor rentabilidade do universo. Aliás, provavelmente 

não fará, mas não é disso que estamos atrás. Afinal, a ideia é 

que façamos da maneira mais simples possível, com o retorno 

que nos cabe a isso. 
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Parte I 
 Conceitos Básicos 

de Economia 

Antes de falar sobre qualquer assunto de 

investimento, é sempre imprescindível que 

se tenha conceito sobre algumas áreas de 

economia. Não quero complicar nada aqui. 

Nem precisa. Mas na hora de escolher quase 

que todos os produtos do mercado, algumas 

referências serão feitas pela SELIC, por 

exemplo. Por outro lado, é necessário 

comentar também um pouco sobre inflação e 

sobre rentabilidade ao longo do tempo. 

Diferença entre poupar e rentabilizar. 
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Selic 

 

 Taxa Básica de Juros SELIC, ou simplesmente SELIC, é 

a taxa de juros que o Banco Central define, a cada 45 dias, por 

meio do Comitê de Políticas Monetárias (COPOM), a fim de, 

genericamente, tentar conter a inflação ou estimular o 

desenvolvimento. Não nos convém explicar aqui como esse 

movimento é desencadeado pois nos levaria tempo. Porém, é 

importante dizer que o CDI (Certificado de Depósito 

Interbancário) é calculado tendo como referência a SELIC. 

Esse CDI é a taxa utilizada pelos bancos para captação de 

empréstimos, e normalmente referenciada para pagar juros 

para você, investidor. 

 Sendo assim, é relevante saber que a SELIC estando 

mais alta ou mais baixa, impacta diretamente na decisão que o 

investidor tomará. Em resumo, se a SELIC está baixa, ele não 

deve esperar que os investimentos dele retornem muito. Se 

está alta, ele pode “subir a régua” e exigir investimentos mais 

rentáveis. 

 Além disso, é bom também entender que o custo dos 

investimentos pode variar de acordo com as alterações nessa 

taxa. Se você tiver como prever o mínimo dessa taxa, seus 

investimentos terão um potencial ainda maior. 
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Inflação 

 

 Neste tópico, creio que não preciso falar muito. Quase 

todos já estamos familiarizados com a inflação. Principalmente 

se você já veio até aqui pra saber mais sobre investimento. No 

entanto, preciso dizer que inflação é algo muito relativo. Quem 

é brasileiro e tem mais de 50 anos, já teve um mínimo de 

experiência com inflação vinda de um crescimento desenfreado 

e não quer passar por isso novamente, então se preocupa 

muito. Quem é mais novo, ainda não entende muito o que é se 

preocupar com inflação. Ao mesmo tempo, sempre questiono 

meus alunos: quantas pessoas podiam viajar de avião há 20 

anos? E hoje? Quantos smartphones era possível ter há 15 

anos? 

 O que quero dizer é que nem sempre nosso dinheiro 

perde poder de compra. Quando nossa sociedade se 

desenvolve e passamos a poder fazer mais coisas que 

podíamos fazer antigamente, com o mesmo dinheiro, não me 

parece inflação. O problema é quando eu vou pra uma classe 

mais baixa, em que um salário ainda não compra smartphone 

ou uma viagem de avião. O arroz e o feijão são os mesmos de 

15 anos atrás e essa mesma família hoje compra menos com 

a mesma quantidade de dinheiro. 

 Por fim, outro fator relevante em relação à inflação é 

quando se fala sobre investimento no longo prazo. Existem 

investimentos que são automaticamente protegidos a inflação, 

como investir em gado ou terra. Ou até mesmo os artificiais, 

como tesouro direto que rende IPCA+ uma parte fixa. Porém, 

temos que nos atentar àqueles investimentos que rendem um 

valor pré acordado quando falamos de longo prazo ou 

investimentos que não variam o preço com a inflação, pois 

podemos ter uma crise inesperada e perder dinheiro sem 

necessidade. 
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Investir = Poupar x Rentabilidade 

 

 Costumo sempre falar sobre essa fórmula que, ao 

mesmo tempo que o sentido é real, ela não representa nada 

matematicamente concreto. O que quero dizer com essa 

fórmula é que ambas parcelas são de extrema importância.  

 

 

 

 

No gráfico acima, temos a curva “Rentabilizar” em que 

poupamos R$ 500,00 anualmente, rendendo 12% ao ano e a 

curva “Poupar” em que poupamos R$ 1.000,00 anualmente, 

rendendo 8% ao ano. Ou seja, a curva “Rentabilizar” tem um 

rendimento maior, enquanto a “Poupar” preza pela poupança. 

Já a curva “P&I”, temos o resultado de poupar R$ 1.000,00 e 

rentabilizar 12%, sendo a melhor opção dos dois casos, apenas 

como comparativo. 
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Renda e Valor 

Ainda sobre conceitos de investimento, precisamos ter 

em mente duas grandes características dos ativos: a geração 

de renda e a geração de valor. 

Podemos entender a geração de renda como geração de 

dinheiro, como os juros recebidos por um título de renda fixa ou 

de tesouro direto, o aluguel de um imóvel ou até mesmo os 

lucros de uma empresa. 

Gerar valor é aumentar o preço do seu ativo: a 

valorização de um apartamento, a valorização de uma 

empresa, a valorização do dólar... E essa valorização pode 

acontecer por diversos fatores e de diferentes formas. Uma 

empresa de sapatos que ano a ano vem registrando lucros 

cada vez maiores é uma empresa que se valoriza, certo? 

Porque, além de ter um aumento na geração de renda, ao 

vender mais sapatos a empresa fica mais conhecida e sua 

marca passar a ter mais visibilidade e valer mais... 

Percebe o quanto a percepção de valor tem várias 

nuances? Analisar e entender essas nuances em cada tipo de 

investimento é a chave para se investir melhor. 

 

 

 

 

 

 

 

A imagem acima já ilustra uma dúvida de muita gente. Posso 

financiar um imóvel pra ganhar dinheiro? A resposta: SIM. 

O que você precisa é apenas que o valor do aluguel 

(RENDA) + ganho com a venda do imóvel (valor de venda - 

valor de compra) (VALOR) seja maior que os custos do 

empréstimo, que será a soma da dívida com os juros. 
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Parte II 
Valores 

Afinal, o que são esses valores que tanto 

tenho comentado? 

Valores são aquelas vantagens que o 

investimento te traz. São os benefícios. 

Por exemplo. Dinheiro tem o valor mais puro 

e fácil (será?) de entender. Veja só, com o 

dinheiro você pode comprar tudo que está à 

venda. Ele está disponível. No entanto, 

dinheiro não rende nada sozinho. Pelo 

contrário, se considerarmos a inflação, ele 

perde valor com o tempo… 

Nos investimentos, sempre que você vir 

algum benefício, você estará perdendo em 

outro. Se algo dá mais retorno, 

provavelmente será mais arriscado. Se tem 

liquidez imediata, rende menos, e por aí vai. 

Uma vez já pincelado sobre o conceito de 

VALOR, vamos aos tópicos específicos. 
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Tangíveis e Intangíveis 

Os nomes são auto explicativos. “Tangível” é aquilo que 

se pode tocar e “Intangível” o que não se pode tocar. 

Em contabilidade, esses termos são utilizados para 

designar, por exemplo, ativos como caixa, estoque, carros e 

imóveis para tangíveis e valor de marca, patente ou direito 

autoral como intangíveis 

Não quero aqui complicar nenhum conceito de 

investimento, trazendo termos técnicos de contabilidade. 

Porém, preciso que saiba que o valor de um investimento pode 

ir além do financeiro em si ou, ainda melhor, pode ser maior 

que o valor que se pode ‘tocar’, ou enxergar. É preciso entender 

que um bem de mesmo formato e matéria tem preços 

diferentes, por ter valores intangíveis diferentes. Não é fácil 

avaliar isso, mas é fácil de entender. 

Um exemplo claro disso é o seguinte: imagine uma casa 

em um bairro comum. Nem nobre nem pobre, com estrutura 

normal, acesso ao básico, mercado etc. Você provavelmente 

pagaria o preço que é cobrado na média do m² dos imóveis 

próximos neste bairro. Esse seria o VALOR TANGÍVEL da 

casa. 

Porém, imagina agora que o mesmo imóvel, nas mesmas 

condições, tenha sido a morada de Leonardo Da Vinci. Qual 

preço deve ser cobrado por esse imóvel agora? É bem difícil 

dizer, mas é fácil saber que será mais caro que antes, visto que 

agora possui um VALOR INTANGÍVEL que antes não 

tínhamos visto. 
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Pessoais 

Esse é o valor que mais acho interessante, pois é o que 

mais ouço das pessoas com as quais eu converso. 

Principalmente porque o assunto costuma convergir para um 

exemplo particular: apartamento. Ou melhor, casa própria. 

O VALOR PESSOAL é aquele que é, literalmente, de 

cada um. O que você sente ao chegar na casa que tem seu 

nome na escritura? Te dá uma sensação de conforto 

excepcional ou é indiferente? Muitas pessoas acham essa 

sensação muito boa, gostam também do fato de que ninguém 

irá pedir pra que elas saiam do apartamento, como poderia 

fazer o dono de um apartamento com seu inquilino. Outra razão 

pessoal que é comum nesse caso é o desejo de reformar o 

apartamento a sua maneira, colocar armários como quiser etc. 

Porém, se você está tendo um benefício com um 

investimento, provavelmente está pagando por ele. Em outras 

palavras, o que quero dizer é que normalmente encontramos 

investimentos melhores que apartamentos, o que significa dizer 

que você está pagando o que chamamos de ‘custo de 

oportunidade’, outro valor que será tratado em breve. 

Assim, deve-se tomar cuidado com investimentos em que 

você sente ‘prazer’ com ele, pois é necessário ter ciência do 

custo desse prazer. Entenda que o cuidado que digo tem a ver 

apenas com fazer um investimento consciente. Uma vez que 

você já sabe que esse prazer tem custo, cabe apenas a você 

fazer esse investimento. 

Apenas para complementar, devo dizer que o 

investimento em casa (imóvel no chão) é um pouco diferente, 

mas ainda pode haver investimentos melhores. Esse é 

diferente do apartamento, basicamente, pelo fato de que ele é 

maleável, ou seja, ele pode se transformar em prédio, 

escritório, academia etc. Um apartamento será um 

apartamento pra sempre.  

Outras razões pessoais comuns pelas quais vejo as 

pessoas investirem são basadas no que a família já tem 

costume. É o caso, por exemplo, de muitas pessoas que 

investem em gado, terra etc. 
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Risco/Retorno 

Este valor já é mais entendido mesmo pelos investidores 

iniciantes. Mesmo assim, é bem interessante comentar. 

 A relação de risco e retorno é de suma importância visto 

que essa é a regra que mais rege no âmbito dos investimentos. 

Ela é mais simples de entender do que parece e se resume no 

seguinte: genericamente, quanto maior o retorno esperado de 

um investimento, maior seu risco. 

 A razão disso é explicada por definições econômicas, 

mas eu simplificarei aqui em um exemplo. Imagina como é o 

lucro das lanchonetes de açaí atualmente e como era de alguns 

anos pra hoje. Não sei onde você mora, mas provavelmente o 

consumo de açaí na sua região aumentou de alguns anos pra 

cá, mesmo que você more em terras originais, como Pará e 

Amazonas. 

 Agora pense comigo. Há alguns anos, houve um 

visionário que resolveu vender a batida de açaí como uma 

espécie de sorvete fit, que além de repor as energias, era 

nutritivo e matava a sede do calor brasileiro. A matéria prima 

era barata e ele poderia vender a preço de sorvete. Alto 

faturamento e baixo custo: uma mina de ouro. 

 De fato, um retorno alto contra um risco baixo. Porém, 

isso não é constante. Guarde essa palavra com carinho: 

constante. Essa não constância é simples de explicar... Se o 

negócio é tão bom, todos querem fazer o mesmo e é aí que 

começou a surgir cada vez mais lanchonetes de açaí, que 

aumentou a concorrência. Além disso, a demanda alta fez com 

que o preço da matéria prima de açaí também subisse, fazendo 

com que a margem de lucro do dono da lanchonete caísse, e 

então voltamos para o básico de risco e retorno. O risco talvez 

tenha subido um pouco, mas continua baixo. O retorno talvez 

esteja bom ainda, mas com certeza caiu bastante. 

 É natural. O que eu preciso que você saiba é que não 

existem ganhos sobrenaturais com consistência. Sempre 

desconfie caso estejam te oferecendo uma oferta fora do 

comum. 
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Longevidade/depreciação/Prazo 

Os investimentos muitas vezes têm prazo de validade. Às 

vezes ele simplesmente acaba, às vezes ele deprecia aos 

poucos e precisa de manutenção, às vezes não acaba. Alguns 

exemplos disso são uma usina fotovoltaica, um carro ou um 

terreno. 

É mais difícil de calcular a relevância desse valor, pois já 

seriam necessários alguns cálculos matemáticos para isso. 

Mesmo assim, é factível que seja passado o conceito básico 

sobre o prazo. 

 De forma simplificada, pois prezamos por isso neste e-

book, os melhores exemplos para que você entenda são um 

apartamento e uma placa fotovoltaica. Imagine que você tenha 

pagado R$ 100mil em um apartamento e colocou para alugar. 

É natural que você tenha que fazer alguns reparos estruturais 

de tempos em tempos, ainda que sejam de R$ 2mil por ano, 

em média, com algum vazamento ou alguns azulejos 

quebrados. Nesse caso, há um custo de depreciação de 2% ao 

ano do valor que você gastou pelo imóvel. Isso é muito 

impactante nos seus rendimentos a longo prazo. 

 No caso da placa fotovoltaica, eu me arriscarei a dizer 

que não existe nenhuma manutenção ao longo de vários anos. 

Assim, eu poderia considerar que meu investimento é perpétuo 

e que para o resto da vida eu ‘receberei’ o valor da energia que 

eu pagava. Existe uma conta simples, mas que não vem ao 

caso agora que calcula o preço ideal para pagar neste sistema. 

O que preciso que você saiba é que um investimento que tem 

prazo de validade definido, depreciação, deve ter seu VALOR 

levado em consideração. 
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Retorno ao longo do tempo 

Muita gente tem dificuldade para escolher qual título de 

tesouro direto investir, pensando em seu planejamento 

patrimonial. Esse é um VALOR que gosto muito, pois ele é bem 

nítido de enxergar na tabela de opções do Tesouro Direto. 

Basicamente, o retorno ao longo do tempo significa que 

quanto mais tempo você se abstém de receber um dinheiro, 

mais você receberá por isso. Parece óbvio, visto que o dinheiro 

rende pelo tempo porém, o que quero dizer aqui, é que você 

receberá ainda mais por ano, por ficar sem resgatar um 

investimento por um período maior. 

Veja o exemplo abaixo: 

 

 

Você receberá 5,93% ao ano se optar pelo Tesouro que 

vence em 2022 e receberá 6,93% ao ano se optar pelo Tesouro 

que vence em 2025. 

Ou seja, quanto mais tempo você fica sem poder resgatar 

um investimento, mais você deve receber por período. 

 

  

Título Vencimento Taxa anual Valor Mínimo

Tesouro prefixado 2022 01/01/2022 5,93% 34,72R$                   

Tesouro prefixado 2025 01/01/2025 6,93% 34,71R$                   

Prefixados
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Autonomia sobre alocação 

Muita gente se confunde um pouco com liquidez mas é 

simples. Liquidez é o quão fácil um investimento pode se tornar 

líquido, ou seja, se transformar em dinheiro. Autonomia sobre 

alocação é o poder que você tem sobre o dinheiro. Talvez você 

tenha um imóvel que esteja alugado. Assim, ele não te dará 

liquidez com relação ao todo, mas ele te dará uma liquidez 

pequena mensal, que trará uma autonomia pra alocar onde 

você quiser/precisar. 

Algo parecido com isso nós temos nos seguintes 

exemplos do Tesouro direto. Aprecie: 

 

 

 

O que eu acho mais interessante desse exemplo é que 

conseguimos saber perfeitamente por quanto os bastidores do 

governo precificaram o VALOR que chamo de autonomia sobre 

alocação. Perceba que as duas principais diferenças entre os 

dois investimentos é que em um você receberá o valor apenas 

ao final do prazo (2035) e no outro você receberá a correção 

dos juros a cada semestre e o valor inicial aplicado ao fim do 

prazo e a taxa do semestral é menor. Especificamente 0,14 

pontos percentuais menor. 

Lembre-se do que já havíamos comentado: se é bom pra 

você, você pagará por isso. Nesse caso, 0,14%. Esse é o preço 

que se paga pelo VALOR que chamo de autonomia de 

alocação. É melhor você poder pegar esse dinheiro e reaplicar 

em outras ocasiões ou até na mesma opção ao longo do tempo, 

do que ficar atado o resto do prazo! 

 

Título Vencimento Taxa anual Valor Mínimo

Tesouro IPCA + 2035 15/05/2035 IPCA + 3,67% 36,59R$                   

Tesouro IPCA + com Juros Semestrais 2035 15/05/2035 IPCA + 3,53% 42,10R$                   

Indexados ao IPCA
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Custo de Oportunidade 

 Um dos valores mais difundidos entre os investidores é o 

custo de oportunidade. Algumas pessoas não conseguem 

enxergar, mas ele existe. 

 Ele consiste, basicamente, no custo de não ter investido 

em uma oportunidade de mesma característica de risco e 

retorno. Ou seja, ainda que sua referência seja a poupança, 

que tem rendido valores ínfimos atualmente, ela ainda é um 

rendimento melhor do que deixar o dinheiro no colchão, por 

exemplo, sem rendimento.  

 Em outras palavras, se você deixou R$ 100.000,00 no 

colchão, ao longo de 1 ano e a poupança rendeu 5%, você 

perdeu R$ 5.000,00. Você pode pensar que não, pois você 

olhará o dinheiro e verá os 100 intactos e não 95. Porém, 

financeiramente, deveriam ter R$ 105.000,00, o que implica 

nesse custo. Por isso chamamos de custo de oportunidade. 
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Parte III 

Tipos de 

Investimento 
Existem vários tipos de investimentos. Ainda 

nos tipos, tem várias opções. Existem os 

derivativos, quotas, imóveis, fundos, 

certificados, títulos públicos, moedas e vários 

outros. Apesar disso, alguns conceitos são 

genéricos e podem ser aplicados a maioria. 

A partir do momento que se tem uma visão 

global e uma mentalidade constante de 

investimento, tudo acaba ficando muito mais 

claro. 

Nesta parte do livro, comentarei sobre alguns 

dos tipos de investimentos. Darei algumas 

opiniões particulares e alguns conceitos 

técnicos sobre eles para que você possa se 

sentir mais à vontade e assim tome decisões 

com mais assertividade. 
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Apartamento 

 Apartamento é o ativo que mais me perguntam se 

compensa investir. A resposta é tão simples quanto complexa. 

Você tem sempre que se lembrar de que, no osso dos 

investimentos, o que vale é o retorno financeiro. Ou seja, se 

você pagar barato em um investimento e alugar bem e vender 

bem em um tempo bom, estará com o retorno bom. Claro, se 

comparar com outros investimentos de mesmo risco.  

 Como já havia comentado, nossa intenção aqui não é 

complicar as questões matemáticas. Por isso utilizamos os 

artifícios dos valores. Abaixo temos uma tabela que resume os 

principais valores do apartamento. Porém, existe uma 

característica que devemos ressaltar, que é a falta de 

“maleabilidade” de um apartamento. O que quero dizer é que 

você não pode fazer nada com um apartamento, senão usá-lo 

como tal. Se você compra um lote, ele pode se transformar em 

um galpão, prédio ou qualquer outra coisa. De mesma 

comparação, preciso dizer que um lote que pertence a um 

condomínio residencial fechado, também está travado às 

condições do condomínio. Ou seja, entra na mesma 

concepção. 

 Outro fator importante de se atentar a apartamento são 

os custo com o mesmo quando não há inquilino, e, até mesmo 

quando existe inquilino, visto que reparos estruturais são, 

normalmente, por conta do dono do imóvel. Isso pode impactar 

drasticamente em seus investimentos. 
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Lote 

 Como dito acima, este tem total maleabilidade. Essa é 

uma característica crucial para o investidor que se sente a 

vontade em investir a longo prazo. Deve-se atentar que se você 

encontra um lote vazio para compra, significa que a região 

ainda não está saturada. Ou seja, ainda há espaço para 

crescimento (na maioria dos casos). Assim, o crescimento ao 

redor, somado às inúmeras possibilidades de formatação do 

seu imóvel, podem tornar esse investimento um bom negócio. 

 Além da valorização do bem, é ainda possível fazer renda 

com aluguel do mesmo. Claro que é difícil alugar um terreno 

por preço bom, visto que o inquilino terá de ter alguma 

infraestrutura para estar no local. Nesse caso, costuma-se 

alugar para quem fará um estacionamento ou ferro velho, por 

exemplo, onde se demanda pouco gasto para estrutura. 

 Os grande vilões do investimento em lote são os gastos. 

Primeiramente, caso você não tenha de fato uma construção 

nele, você pagará ITU, um imposto caro por não ter prédio. 

Caso tenha construção, pagou caro por tê-la. Ainda que a 

tenha, continuará tendo de pagar IPTU. Fora isso, poderá ter 

custos com manutenção como preservação do ambiente, 

redução de focos ou até mesmo com possíveis inquilinos 

indesejáveis 

 Caso consiga alugar o imóvel, terá a ‘dor de cabeça’ de 

gerir essa operação, ou terá de pagar uma parte do valor para 

que uma imobiliária faça isso por você. 
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Ações 

Meu investimento preferido. Uma concepção sobre 

investimento que vale ser ressaltada é que investimento só é 

consistente se for baseado em produção. Assim, quando se 

investe em ações, o pensamento que acredito ser o ideal é o de 

que as ações darão lucro e esse lucro será dividido entre os 

acionistas ou será mantido na empresa para que seja reinvestido 

e gere ainda mais lucro no futuro, crescendo assim seu patrimônio. 

Lucros demoram para acontecer. É por isso que chamamos 

investidores de lucros de “investidores de longo prazo”.  

Talvez o que mais aflija os investidores de empresas da 

bolsa de valores seja sua volatidade. O que você precisa entender, 

primeiramente, é o seguinte: as empresas listadas em bolsa são 

como uma empresa qualquer. Uma ação é uma parte da empresa 

que você está comprando. Ou seja, você terá direito a ter uma 

parte do lucro que essa empresa tiver e poderá opinar caso haja 

alguma assembleia. Na verdade, existe ainda uma grande 

vantagem, que é você não precisar dividir os prejuízos. 

Então eu costumo questionar os acionistas que temem 

quando os preços das ações caem, se eles ficam preocupados 

com o preço dos seus apartamentos. Eles dizem que não, pois 

quando alguém oferece um preço menor do que ele acha que vale 

ele simplesmente nega a venda. Pois digo a essas pessoas que é 

exatamente isso que faço. Determino um valor para minhas ações 

e não as vendo por valor menor que esse que determinei. 
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Fundos Imobiliários 

Queridinho dos últimos anos, os fundos imobiliários vem 

crescendo bastante no mercado. De fato, é um investimento 

bem interessante, pois sua estrutura é simples de entender, 

visto que une o que quase todos entendemos desde que 

nascemos, que é uma gestão de imóveis. 

Basicamente, um fundo imobiliário é uma vaquinha de 

vários investidores para comprar um ou vários imóveis e 

colocam uma gestora para cuidar desses imóveis 

(alugar/vender). Ou seja, com pouco dinheiro (pouco mesmo, 

R$ 1,50), você pode ser sócio de empreendimentos imobiliários 

milionários com boas gestões. Com um pouquinho mais de 

dinheiro, você consegue ser um investidor de imóveis com 

proteção diversificada. 

Com esse investimento, na maioria dos casos, você 

receberá um aluguel mensal direto na conta da sua corretora. 

O valor do aluguel que você recebe é isento de imposto de 

renda, mas a valorização da quota, não, caso você a venda. 
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Tesouro Direto 

O investimento em tesouro direto é o mais comum dos 

investimentos, pois todos os governos têm um título como este. 

Ele é um empréstimo que você faz ao governo. A grande 

vantagem dele é que é muito seguro, visto que, caso o país não 

consiga te pagar, ele mesmo é quem tem o dispositivo de 

impressão de moeda. Ou seja, em tese, não faltará dinheiro. 

Na tabela abaixo, colocamos de maneira genérica alguns 

valores do tesouro direto, pois existem vários tipos de tesouro 

direto, como já foi, inclusive, citado acima.  
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Títulos Privados 

Títulos privados são muitas vezes parecidos com o 

Tesouro Direto em suas características financeiras. A principal 

diferença é que você está emprestando dinheiro para o banco 

e não pro governo. Assim, os riscos ficam maiores. 

Entretanto, para reduzir um pouco esse risco, é possível 

contar com o FGC (Fundo Garantidor de Crédito), que garante 

que você não terá prejuízo de até R$ 250.000,00 por banco 

aplicado. 

Existem vários títulos que são garantidos pelo FGC, 

como LCI, LCA, RDB etc. 

É importante se atentar também para a relação de 

imposto de renda, visto que LCI e LCA, até então, são isentos. 
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Poupança 

O investimento mais comum do brasileiro. Infelizmente, 

um dos menos rentáveis, senão o menos rentável. Na nova 

modalidade, rende 70% da SELIC + TR (Taxa Referencial). 

Não precisa fazer muita conta, quando vejo que é possível 

aplicar em Tesouro Selic com liquidez imediata que paga 100% 

SELIC e a poupança paga 70% SELIC + TR com TR =0%.  

No entanto, por ser um investimento tradicional e ser o 

que os bancos mais ganham dinheiro atualmente, não existe 

ainda muito incentivo para que as pessoas migrem seus 

investimentos. Claro, tirando o incentivos dos educadores, pela 

educação, e das corretoras, pelo ganho de trazer seu dinheiro 

pra dentro. 

Mas, apesar dos pesares, continua sendo investimento. 
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Ouro 

Ouro ou moeda, de maneira geral, tem uma característica 

interessante. Ele só tem a condição de te dar dinheiro se você 

trocá-lo por mais dinheiro no futuro. Ou seja, só se ganha com 

valor. A expectativa é a de que o ouro seja a cada dia que 

passa, mais raro, sendo assim também mais caro. 

Porém, se você deixar uma pepita de ouro na gaveta e 

esperar 1 ano, não haverá duas pepitas. Ainda que espere 10 

anos, não haverá mais que uma.  

Sendo assim, é preciso comprar o ouro e torcer para que 

as pessoas paguem mais caro no futuro. O mesmo acontece 

com dólar. Caso você tenha o poder de prever o futuro, compre. 

Caso tenha a necessidade de utilizar, compre. Caso não saiba 

o que está fazendo ou não tenha necessidade, minha sugestão 

é ter muita cautela. 
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Parte IV 

Base Matemática 
Para analisar investimentos é necessário também 

termos uma base de matemática financeira: 

entendermos os conceitos de juros compostos, fluxo 

de caixa descontado e taxa interna de retorno. 

Como já comentamos, não iremos aprofundar nas 

técnicas matemáticas. Talvez essa matéria não seja 

um problema para você, assim como não é pra mim. 

Porém, por experiência própria, percebi que é um 

assunto delicado para muitos e resolvi reduzir ao 

extremo necessário. Assim, se você não conseguir 

entender o que estiver escrito aqui, peça para outra 

pessoa te ensinar, mas não invista sem antes estar 

claro esse conteúdo para você! 

Você não precisará fazer os cálculos de cabeça, 

mas algumas contas na calculadora serão 

interessantes e com o tempo você acaba tendo um 

pouco de noção e nem precisa fazer conta pra saber 

se um investimento é muito bom ou muito ruim. De 

qualquer forma, é interessante que você dê aquela 

conferida. 
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Juros Compostos 

 A primeira das contas que é imprescindível, é o cálculo 

dos juros compostos. Você já deve ter ouvido falar, se está 

buscando conteúdo sobre investimentos. O conceito é muito 

simples e a conta básica também. A complicação é quando 

colocamos uma fórmula na qual muitos não estão 

acostumados, então vamos por partes: 

 Em primeiro lugar, é importante que você entenda que a 

conta será composta de um capital inicial, uma taxa de juros, 

um período de capitalização, um prazo final e esses dados me 

trarão um montante final. 

 Um exemplo simples é: um empréstimo de 1% (taxa de 

juros) ao ano (período de capitalização), no valor de 

R$ 100.000,00 (capital inicial) e prazo de 1 ano. O montante 

final é intuitivo. Será de 101 mil reais. 

 Nos juros compostos, quando fazemos o mesmo 

exemplo, com a diferença de termos 2 anos de prazo, 

passamos pra um montante final de R$ 102.010,00, pois os 

1.000,00 reais de juros do primeiro ano de juros, já é 

considerado também no segundo ano. 

 É o que ilustra a imagem abaixo: 

 

 No âmbito dos investimentos, você é quem está do lado 

de quem empresta. Ou seja, os juros correm a seu favor. O 

melhor exemplo pra que você possa perceber isso é com o 

Tesouro Direto. Minha sugestão é procurar algum título pré-

fixado com data próxima para estudo. 

Ano Capital Juros (1%) Montante (Capital + Juros)

1 R$100.000,00 R$1.000,00 R$101.000,00

2 R$101.000,00 R$1.010,00 R$102.010,00

3 R$102.010,00 R$1.020,10 R$103.030,10

4 R$103.030,10 R$1.030,30 R$104.060,40

5 R$104.060,40 R$1.040,60 R$105.101,01

Juros Compostos: como funcionam
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Fluxo de Caixa 

 Uma parte importante da matemática financeira que deve 

estar clara em sua mente é o conceito de Fluxo de Caixa. Aqui, 

não estou dizendo do fluxo de caixa de uma empresa, que tem 

conceitos contábeis um pouco mais elaborados, mas sim do 

fluxo de caixa simples que consiste no resultado financeiro de 

cada mês de um investimento específico, considerando a 

venda do seu ativo ao final do investimento. 

 Certa vez, um amigo contestou sobre a rentabilidade de 

um negócio, que consistia em comprar alguns brinquedos como 

exposição e ganhar uma porcentagem na venda deles. Os 

brinquedos de exposição permaneceriam na loja, e o cliente 

receberia brinquedos novos. Quando esse amigo quisesse 

parar o negócio, ele poderia simplesmente vender os 

brinquedos em exposição e encerrar. Como avaliar se é um 

bom negócio? A melhor maneira, é avaliando Fluxo de Caixa. 

 

 

Na ocasião, ele teria de pagar pelos brinquedos de 

exposição no começo, receberia ao longo tempo uma comissão 

e, ao final, receberia um valor pelos brinquedos somados a 

comissão. Ou seja, no exemplo que coloquei, a rentabilidade 

média semestral saiu por 5%, ou 10% ao ano, a grosso modo. 

Assim, fica mais fácil dizer se é um investimento interessante 

ou não. 

Saída de Dinheiro 

Entrada de Dinheiro 

Entrada de Dinheiro 
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Existem bem mais cálculos que se pode e se deve fazer 

com investimentos utilizando o fluxo de caixa, principalmente 

quando utilizamos o fluxo de caixa de descontado. Porém, 

nesse caso, o livro passaria para uma profundidade de 

profissionalismo que não queremos no momento. 

Mesmo assim, me sentiria desconfortável se não falasse 

em Taxa Interna de Retorno. 

 

  



 

36 

Taxa Interna de Retorno 

 Quando analisamos um investimento em que eu coloquei 

R$ 100.000,00 dia 1 de janeiro e tirei R$ 110.000,00 em 31 de 

dezembro, é fácil fazer as contas e dizer que fiz 10% de retorno 

em 1 ano. Porém, e se eu fizer aportes de R$ 10.000,00 em um 

mês, R$ 5.000,00 em outro, R$ 15.000,00 etc? será que eu 

teria o mesmo retorno médio mensal? 

 Pra que você entenda bem o que eu quero dizer, vou 

exagerar. Qual investimento você acha melhor? 

 

 A – Você coloca R$ 100.000,00 hoje e só tira 

daqui a 12 meses R$ 110.000,00 

 

 B – Você coloca R$ 100.000,00 daqui 11 meses 

e tira R$ 110.000,00 daqui 12 meses, ou seja, 1 mês 

depois. 

 

Provavelmente você escolheu a letra B, porque você terá 

os mesmos 110 mil na mesma data, mas pôde fazer o que 

quiser com ele durante os 11 meses até lá, inclusive investir em 

outra coisa e ganhar ainda mais dinheiro. 

 

Fazer essa conta não é tão simples. Porém, vou te dar 

uma baita ajuda e peço que você tenha muita cautela, pois a 

possibilidade de errar existe, mesmo com fórmulas em EXCEL. 
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A imagem acima detalha o que você precisa fazer. No 

excel, você irá colocar os fluxos de caixa de cada período. 

Ainda que seja R$ 0,00, você precisa colocar, porque se deixar 

vazio ele irá pular a celular. Normalmente, o valor negativo é 

apenas no primeiro mês, pois é quando você fez investimento. 

Porém, pode acontecer de você ter de fazer reparos, 

reinvestimentos etc ao longo do tempo e só ter retorno depois 

de um longo tempo. Não tem problema, você precisa colocar o 

fluxo de caixa total do mês. Inclusive, você precisa somar 

qualquer fruto que ele te deu do mês com os prejuízos. Por 

exemplo: se você tem um apartamento alugado pra alguém e 

recebeu 800 reais de aluguel, mas teve de fazer uma reforma 

de 950 reais, tudo no mês de março, você colocará o fluxo de 

caixa igual a -150 reais no mês de março. Simples assim. 

Ao final, colocará aquela fórmula “=TIR(..:..)” 

contemplando as células correspondentes a todos os períodos 

do fluxo de caixa. 
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Agora você sabe que esse investimento, com esse fluxo 

de caixa específico, teve uma Taxa Interna de Retorno (TIR) de 

6,91% 

  

Mês Mês Fluxo de Caixa

Abril 0 -R$1.000,00

Maio 1 R$0,00

Junho 2 R$200,00

Julho 3 R$300,00

Agosto 4 R$0,00

Setembro 5 R$400,00

Outubro 6 R$0,00

Novembro 7 R$0,00

Dezembro 8 R$500,00

TIR (%) 6,91%
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Parte V 

Inteligência 

Financeira 
 

Se você chegou até aqui, com certeza já 

percebeu que inteligência financeira não tem 

nada a ver com ter aquelas dicas quentes do 

próximo investimento da moda. Inteligência 

Financeira, diria eu, é algo complexamente 

simples. É “apenas” conseguir enxergar os 

valores por trás de uma oportunidade de 

negócios e, com a consciência desses 

valores, tomar a decisão que melhor lhe 

convier. Nas próximas páginas, vamos ver 

melhor como é isso. 
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Consciência de Posse do Bem 

Só para exemplificar, o que é tomar uma decisão com a 

consciência dos valores, de forma bem simples, vamos à 

seguinte situação: 

Comprar um carro ou alugar? Quais são os valores por trás de 

cada decisão? 

Ao comprar um carro, ou você fará o pagamento à vista (e aí 

entra a questão do custo de oportunidade para este dinheiro) 

ou irá financiar (pagando juros conforme o contratado). Além 

desses custos, deve levar em conta os gastos recorrentes e 

extraordinários com IPVA, manutenção e seguro. E, ainda, 

deve considerar a depreciação do bem. 

Ao alugar o carro, você vai ter um gasto mensal que, 

dependendo do contrato, cobrirá o direito de uso do veículo e 

gastos recorrentes com IPVA, manutenção e seguro. Além 

disso, assim como no carro comprado, deve-se levar em conta 

os custos extraordinários. Mas aqui, ao invés de ter um bem 

depreciado você simplesmente não tem o bem, apenas o seu 

uso. 

Pode ser que colocando todos esses valores econômicos e 

financeiros no papel, os custos sejam extremamente 

diferentes. E se os custos de um carro alugado forem menos 

que a metade dos custos de um carro próprio? Se a diferença 

for mesmo muito grande, poderemos facilmente abrir mão de 

ter um carro em nome de uma maior eficiência e performance 

financeira dos investimentos que fazemos. 

Se virmos que gastos com o carro mais a sua depreciação (o 

valor que se perde com o tempo) é quase a mesma coisa que 

gastos com o carro mais o aluguel (o valor que foi “perdido” em 

um bem que não é seu)... O que provavelmente vai balizar sua 

decisão é o sentimento da posse do bem. Se pra você é 

importante ter o carro ao invés de alugá-lo, não tem problema. 

Decisão conscientemente tomada! 
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Mentalidade de investidor 

Outra coisa que também tem que ficar bem clara antes 

mesmo de você finalizar este livro é que existe o custo do 

dinheiro no tempo. Ok, isso a gente já sabe! Quanto mais 

tempo investindo, maior será o poder dos juros compostos. 

Mas não é só nessa questão de rendimentos x tempo que 

temos de ter clareza da relação do custo do tempo. Por 

exemplo: você vai comprar uma bicicleta de R$1.200,00 e te 

oferecem 2 alternativas de pagamento: 10% à vista ou 10 

parcelas sem juros; 

Qual você escolhe? 

E se não tiver desconto? Se as opções forem: à vista sem 

desconto ou em 10 vezes sem juros? E agora, qual você 

escolhe? 

 O que precisa estar certo no pensamento é que, ainda 

que seja “sem juros” você paga o que já chamamos de custo 

de oportunidade ou seja, existe um custo financeiro embutido, 

que podemos, chamar de juros. 

 A grande decisão dessa compra tem de ser sobre sua 

capacidade de geração de renda com investimentos e sua 

capacidade de se controlar com relação a gastos parcelados. 

Se você acha que consegue rentabilizar mais com o dinheiro à 

vista e pagar aos poucos a dívida dos 10x e ainda sobrar mais 

dinheiro no fim do prazo, perfeito, essa deve ser a sua escolha. 

Mas, se você acha que é arriscado, que seu dinheiro costuma 

ser aplicado em investimentos que rendem menos que isso, 

então a solução está dada. Não se deve parcelar. Ainda se 

deve analisar diversos fatores, como milhas do cartão, controle 

de gastos, sensação de estar devendo etc., são valores que 

precisam estar harmoniosos em suas decisões. 
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Um outro pensamento que é muito fácil de ter e 

importantíssimo na análise de investimento, é a da 

rentabilidade. Não é simples fazer as contas de cabeça, e já 

falamos disso algumas vezes. Mas veja como essa tabela 

abaixo simplifica algumas coisas. 

 

Essa tabela nos mostra que, em um investimento de 30 

anos, cada 1,5% ao ano de rendimento que eu tenho a mais, 

representa 50% de ganho no final, ou seja, se eu invisto 100 

mil reais a 6% ao ano e meu amigo investe 100mil reais a 4,5% 

ao ano, ao fim de 30 anos, eu terei 374 mil e ele 242mil. Eu 

terei 50% a mais que ele. Esses números facilitam para aquele 

que quer planejar sua aposentadoria e ajuda também a 

perceber que custos como imposto de renda, gestão ou 

procurar um investimento que rende um pouco mais, como é o 

caso entre poupança e tesouro Selic, já fará uma diferença boa 

nos seus resultados. 

  

Montante 

Inicial

Montante Final 

(após 30 anos)

Tx. 

Anual

Relação com 

Montante Anterior

R$100.000,00 R$100.000,00 0,0% 0%

R$100.000,00 R$156.308,02 1,5% 56%

R$100.000,00 R$242.726,25 3,0% 55%

R$100.000,00 R$374.531,81 4,5% 54%

R$100.000,00 R$574.349,12 6,0% 53%

R$100.000,00 R$875.495,52 7,5% 52%

R$100.000,00 R$1.326.767,85 9,0% 52%

R$100.000,00 R$1.999.255,69 10,5% 51%

R$100.000,00 R$2.995.992,21 12,0% 50%

R$100.000,00 R$4.465.559,15 13,5% 49%
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Tomada de Decisão 

Agora você já tem o mínimo que todo investidor precisa ter pra 

não cometer erros drásticos. Já consegue evitar de cair em 

armadilhas perigosas de vendedores que, muitas vezes, não 

sabem o que estão fazendo. Já sabe discernir entre um 

investimento bom e ruim, de maneira geral, já sabe também 

escolher qual tesouro direto é mais adequado para o seu 

objetivo de investimento. 

Além disso, o trabalho da criação da mentalidade de investidor 

leva tempo. É interessante que você faça investimentos curtos 

e gaste um pouco para ter experiência. A dor da perda fará você 

aprender muito mais que muito curso por aí. Com o tempo, 

você passará a enxergar até mesmo a compra de um carro ou 

de um computador com olhos de custo, juros, prazo, 

parcelamento etc. Quem sabe não é um investidor profissional 

enrustido? Na pior das hipóteses, fará um pé de meia melhor 

do que faria sem a leitura deste. Isso eu posso garantir. 

Ainda assim, me preocupo que você saia fazendo investimento 

a torto e direito. Fazer investimentos com baixa rentabilidade 

ainda é bem melhor do que investimentos que te fazem perder 

dinheiro. Nunca se esqueça disso. Boa sorte e conte comigo! 
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“Se você quer ter resultados diferentes da maioria das 
pessoas, faça as coisas de forma diferente da maioria” 
  

- John Templeton 

 

 

Entre em contato: 

Instagram: ciano.invest 

Whatsapp: (62) 8232-7694 

www.cianoinvestimentos.com 


