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Prefácio 

A ideia de escrever um e-book que procurasse mostrar a essência do 

conhecimento sobre investimentos começou quando ouvi sobre o 
conceito de pirâmide dos investimentos em um dos podcasts que 

escuto com frequência. 

Tanto este, quanto o e-book A pirâmide das finanças pessoais 
vieram daí. Se você ainda não o leu, sugiro que o procure na seção 

de Material Grátis do site. 

Este e-book serve como complemento àquele, pois é preciso primeiro 

ter estabilidade financeira para depois começar a investir de forma 

segura. 

Não tenho dúvida de que você, ao terminar de ler este e-book, 

terminará como um investidor melhor do que quando começou. 

Bem, vire a página e vamos ao que interessa. 

 

Raphael 

 

  

https://www.investidorinternacional.com/material-gratis/
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Introdução 

Foi lá pelos anos de 2005 ou 2006 que eu comecei a me interessar 

por investimentos e quando me lembro dos primeiros conhecimentos 

que adquiri e das decisões que tomei na época sinto até vergonha.  

Kindle nem existia e eram poucas as opções de livros nacionais que 
abordassem esse assunto. Para você ter ideia, tinha livro que dizia 

para não se preocupar com o sobe e desce das ações, que seria só 

comprar e esperar que (como mágica) elas subiriam.  

Na mesma época, seguia dicas de alguém que tinha um parente que 
trabalhava em banco e sempre cantava o que era bom comprar no 

momento. Acompanhava fóruns de ações e dava mais atenção à 
análise de desconhecidos do que em minha própria avaliação. Enfim, 

tudo errado e sem muito embasamento. 

Ainda hoje, vejo muita gente seguir por esse caminho tumultuado 
que é começar a investir sem o aprendizado adequado e o 

planejamento completo que guiassem todas as suas próximas 

decisões. 

Quantas vezes eu vi pessoas perguntando qual ação comprar, sem ao 
menos saber por que deveriam comprar uma ação? Quantas vezes eu 

vi pessoas investindo em algo que não sabiam o que era e nem quais 

os riscos que corriam? Muitas. Eu, inclusive, fui uma delas. 

O objetivo desse e-book é que você enxergue o seu patrimônio como 
um todo, que saiba por que está investindo, que entenda todo o 

processo pelo qual deve passar antes de apertar o botão “comprar” 

do home-broker. 

Não vale a pena partir para o complicado ou mais difícil sem antes 

montar o seu “feijão com arroz”. Não vale a pena investir em ativos 
de maior risco sem possuir investimentos mais seguros para protegê-

lo de eventuais colapsos do mercado. 

A pirâmide dos investimentos busca exatamente isso: criar uma 

ordem e uma metodologia para que você não seja pego de surpresa e 

perca muito ou até mesmo todo o seu patrimônio. 
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Dito isso, aqui está a pirâmide dos investimentos: 

 

 

 

Da base ao topo, você tem um caminho bastante coerente a seguir e 

que lhe dará maior tranquilidade para investir seu dinheiro. 

Nos próximos capítulos, explicarei cada andar da pirâmide de forma 

detalhada.  
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Base – Não destrua o seu patrimônio  

Acho que este é o conselho mais importante de todos. Não é à toa 

que ele está na base. 

Veja. Você pode ser o investidor mais simplista do mundo e colocar 

todo o seu dinheiro na poupança. Vai render pouco, vai perder da 
inflação e vai ter um custo de oportunidade gigantesco. Por outro 

lado, não destruirá o seu patrimônio. 

Como se faz para destruir um patrimônio? Existem diversas formas, 

em geral, ligadas à promessa de ganho rápido e fácil. Seguir dicas 
sobre as ações especulativas do momento, comprar ação daquela 

empresa quebrada na expectativa de que ela irá se recuperar, 
comprar ou vender baseado em emoções e não análise, comprar 

CDBs ou títulos de bancos falidos para ganhar 1% a mais no ano, 
comprar bitcoins esperando que dobrem de valor, sem saber nem do 

que se trata, entre tantas outras. 

Sem falar naqueles investimentos alternativos que prometem 
resultados inimagináveis, que ainda fisgam muita gente até que se 

descubra que se trata de uma pirâmide (Ponzi scheme em inglês) na 

má concepção do termo. 

Se você leu o e-book anterior e já possui uma reserva de 
emergência, não tome nenhuma decisão impensada e não caia no 

canto da sereia dos ganhos rápidos e fáceis. Se a promessa for 
demais, desconfie. Perder um bom investimento não é tão 

danoso quanto entrar numa cilada. 
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1º andar – Estude 

Ler é um dos verbos mais importantes da língua portuguesa. Por 
quê? Porque você, em poucas horas, consegue aprender o que pode 

ter levado décadas para ser desenvolvido. 

Hoje em dia, com a internet e os leitores de e-books, você, 

literalmente, encontra todo o material sobre investimentos que 

precisar.  

Saber inglês é fundamental se você quiser expandir ainda mais as 

possibilidades, mas já existe bastante conteúdo em português e, em 

geral, os livros estrangeiros mais importantes já estão traduzidos. 

Além disso, você consegue uma quantidade grande de informações 
gratuitamente na internet. Existem muitos sites e canais de YouTube 

sobre educação financeira. 

Eu só tomaria o cuidado de ler alguns livros antes de sair procurando 
informações na internet. Fóruns, particularmente, costumam ser uma 

faca de dois gumes. Você dificilmente sabe quem é e quais as 

intenções de quem está emitindo opinião do outro lado. 

Não é uma tarefa simples escolher alguns livros para quem deseja 

começar a investir, mas a lista abaixo já é um bom ponto de partida: 

1. Pai Rico Pai Pobre – Robert Kiyosaki e Sharon L. Lechter 

2. O Homem Mais Rico da Babilônia – George S. Clason 
3. Quem Pensa Enriquece – Napoleon Hill 

4. Investindo em Ações no Longo Prazo – Jeremy Siegel 

5. Warren Buffett e a Análise de Balanços – Mary Buffett e David 
Clark 

6. O jeito Peter Lynch de Investir – Peter Lynch e John Rotschild 
7. Introdução aos Fundos de Investimento Imobiliário – André 

Bacci 

8. A Renda Fixa não é fixa – Marília Fontes 

Procurei escolher livros que já li e que abordam tanto a questão de 

mentalidade em relação a dinheiro, quanto informações sobre os três 
principais investimentos disponíveis no Brasil: ações, renda fixa e 

fundos imobiliários.    

A partir da leitura dessa seleção, você já terá condições de separar o 

que é adequado do que não é nas informações disponíveis na 
internet. Depois ainda poderá se aprofundar com outros materiais nos 

assuntos que julgar mais relevantes. 
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2º andar – Elabore uma estratégia 

Agora que você já leu alguns livros e adquiriu um bom conhecimento 

a respeito de investimentos, já pode planejar a sua estratégia. 

Ela nada mais é do que decidir como distribuir o seu dinheiro nos 

diversos tipos de investimentos disponíveis. É também chamado de 

alocação de ativos. 

 

A alocação de ativos consiste em dividir o bolo de seu patrimônio em 

diversas fatias correspondentes a cada tipo de investimento. 

Eu particularmente gosto de dividir nas seguintes classes: 

• Ações 
• Renda Fixa Prefixada 

• Renda Fixa Pós-fixada 
• Renda Fixa Inflação 

• Fundos Imobiliários – Tijolo 
• Fundos Imobiliários – Papel 

• Moedas 

• Fundos Multimercado 

O passo seguinte é definir qual o percentual que cada classe irá 

representar dentro dos seus investimentos. Você deve levar em conta 
o seu conhecimento sobre cada tipo de investimento, incluindo os 

fatores de risco para cada um deles.  

Também é preciso decidir qual o nível de risco que pretende correr. 

Ações, Fundos Imobiliários, Moedas e Fundos Multimercado, em 
geral, possuem maior volatilidade de preços e podem ocasionar 

prejuízo. A Renda Fixa, em geral, possui menor risco.  

 

 

A estratégia a que me refiro é voltada para a construção de patrimônio 

de longo prazo. Ela não se adequa a outros objetivos com prazo definido, 

como a compra de um carro ou uma viagem. Para cada caso, deve ser 

feito um planejamento à parte. 
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Por outro lado, cada título ou investimento deve ser avaliado 
individualmente, pois dentro de cada classe existem aqueles com 

maior ou menor risco. Uma ação de empresa de grande porte é 
comumente menos arriscada que a de uma empresa menor. Títulos 

do governo são menos arriscados que títulos de bancos pequenos. 

Quando eu falo em risco, significa chance de perda.  

No gráfico abaixo, eu mostro um exemplo de alocação de ativos: 

 

É só um exemplo e não uma indicação de porcentagens, ok? Este é o 

tipo de decisão que é bastante individual. Existem alguns modelos 

prontos, oferecidos por bancos e corretoras, que levam em conta o 
perfil do investir. Você pode até usar um deles como ponto de 

partida, mas, com o tempo, você pode ajustá-lo de acordo com o seu 

conhecimento e a sua maturidade como investidor. 

Definida, portanto, a estratégia, agora...  
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3º andar – Invista em ações, renda fixa, etc 

Com a alocação estabelecida, você precisará preencher cada uma 

delas com os investimentos. Para isso, você deve definir quais 

investimentos fazer e qual o valor e a periodicidade das aplicações.  

Quais ações você colocará na carteira? Você avalia as ações 

disponíveis no mercado e seleciona aquelas mais adequadas para 
você. Faça o mesmo com as outras classes. Não é tão simples quanto 

parece. Por isso, estudo prévio é fundamental.   

Quanto à periodicidade, costuma-se usar a mensal para quem recebe 

salário, mas você pode adaptá-la as suas circunstâncias. 

Para efeito ilustrativo, vamos supor que você queira investir 2 mil 
reais por mês. Vou pegar aquele bolo maior e dividi-lo em fatias onde 

cada 5 por cento valerá 2 mil reais. Serão 20 fatias. Distribuindo 

essas 20 fatias em 20 meses e considerando a alocação em cada 

classe de investimentos, teríamos algo assim: 
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Claro que você pode-se adaptar ao mercado e a sua situação em 
particular. Surgiu uma oportunidade em ações fora do mês? Antecipe 

o investimento. Os juros prefixados não estão atrativos? Adie a 
aplicação. O fundo que você quer investir tem investimento mínimo 

inicial maior que o seu valor mensal? Junte dinheiro numa aplicação 
líquida à parte até conseguir o valor mínimo. Quer investir em duas 

ou três classes de ativos todos os meses? Divida a aplicação mensal 

em duas ou três partes. 

O importante é ter regularidade no seu plano e fazer as aplicações 

em tudo o que você definiu.  

Ao final da rodada de aplicação inicial, você não terá exatamente as 

porcentagens definidas, já que elas variaram de valor no decorrer do 
processo. Neste momento, você vê qual aplicação está mais abaixo 

do planejado e investe. Fazendo isso todos os meses, você manterá 

os seus investimentos bem distribuídos. 

O acompanhamento do seu portfólio de investimentos é tão 
importante quanto a implementação. Apenas ajustar os percentuais 

não é fazer um acompanhamento consistente. 

A cada seis meses ou um ano é bastante adequado você fazer o 
seguinte exercício: Esqueça seu portfolio atual. Pense se tivesse que 

montar todo ele do zero novamente. Como ele seria? Qual seria a 

alocação? Dentro de cada alocação, quais seriam os investimentos?  

Repito, esqueça os seus investimentos realizados, pegue papel e 
caneta (Word também serve) e monte uma alocação do zero de 

forma honesta e limpando a mente do que você tenha investido.  

Feito isso, você volta na sua alocação real e compara. O que é igual 
permanece na sua carteira e o que não é sai. Simples e sem 

sentimento. Não se apegue a investimentos, pode ser fatal. Não 

tenha dúvidas de que isso acontece. 

Para que ficar com aquela ação que não entrega resultados, e você 
fica torcendo para não ter que sair no prejuízo? Por que não está 

investindo naquela outra empresa, cujos resultados estão vindo 
sempre melhores? Vai continuar com aquele CDB de banco de 

segunda linha que voltou a apresentar prejuízo? 

Feitos os investimentos, é hora de ir um pouco além. Vire a página e 

descubra por quê. 
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4º andar – Planejamento tributário 

Este andar está um pouco interligado ao andar inferior e um pouco ao 

andar superior, pois ajuda a potencializar os resultados de seus 

investimentos. 

Você precisa saber como funciona a tributação de cada classe de 
investimentos de forma a minimizar os custos com o imposto sobre 

os lucros de suas aplicações financeiras.  

Um exemplo é o fato de o lucro com a venda de ações ser isento de 

imposto, caso as vendas totais no mês não ultrapassem a marca de 
20 mil reais. Então, existe a possibilidade, ao vender uma ação, de 

fazê-la em meses diferentes com o objetivo de vender abaixo do 

limite de isenção. 

Outro exemplo são os títulos de renda fixa, que são tributados em 
menor taxa a partir de dois anos de prazo. Então, levando-se em 

conta títulos de mesma remuneração, é melhor ter um CDB com 
prazo de validade de cinco anos, do que fazer um com prazo de um 

ano e precisar renovar mais quatro vezes. 

Também é importante saber que há títulos isentos de imposto de 

renda, como são os casos das LCIs e LCAs. 

Outro aspecto tributário relevante é em relação aos planos de 
previdência. O valor aplicado em PGBL pode ser abatido do cálculo no 

imposto de renda da pessoa física e nesses fundos não existe a 

cobrança de imposto come-cotas semestral, como nos demais.  

Enfim, existe uma série de informações sobre tributações de 

investimentos que você aprende nos livros indicados e que devem ser 
colocadas em prática de forma a reduzir esse custo e aumentar o 

retorno dos seus investimentos.  

Tudo isso nos leva ao topo da pirâmide, que você verá a seguir. 
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Topo – Invista no exterior 

Agora que você já colocou as finanças em ordem, já aprendeu sobre 

investimentos, já montou a sua carteira de investimentos no Brasil, 

você está preparado para investir no exterior. 

Os princípios são praticamente os mesmos dos investimentos 
brasileiros, exceto por algumas peculiaridades, como o fato de fazer 

câmbio para transferir valores para a sua conta no estrangeiro e a 

questão tributária. Nada que seja impossível de aprender. 

Por que eu acho que primeiro você deve ter alguns investimentos no 
Brasil? Primeiro, por uma questão de aprendizado e conhecimento 

prático dos investimentos locais. Segundo, pela questão cambial. 
Seus compromissos no Brasil são em real, então é bom ter reais 

investidos para o caso de necessidade mais urgente e a reserva de 

emergência não ser suficiente. 

Claro que sempre é possível usar o cartão de débito ou crédito de sua 

conta no exterior, mas ela deve ser realmente o último recurso. Vejo 
as grandes utilidades na conta bancária fora do Brasil como sendo 

pagar gastos em moeda estrangeira (sem IOF ou risco cambial) e 

acumular patrimônio em moeda forte. 

Falando em cartão, é interessante ter duas contas no exterior, uma 
na corretora e outra em banco. O banco para usar o cartão em 

compras e a corretora para fazer investimentos. É raro achar 

corretora que forneça cartão para não residentes. 

Você pode ler alguns artigos no site que ajudarão na escolha de um 

banco e corretora no exterior. 

A série “Como abrir uma conta bancária no exterior”, composta por 

várias partes, mostra uma lista de instituições disponíveis para não 

residentes: 

Como abrir uma conta bancária no exterior 

 

 

 

 

https://www.investidorinternacional.com/2015/02/11/como-abrir-uma-conta-bancaria-no-exterior-parte-1/


 A pirâmide dos investimentos 

 

  
Página 13 

 
  

 

 

Abaixo estão alguns textos de suporte para investir em ações, renda 

fixa e outros tipos de investimento no exterior: 

Como investir em Ações 

Como investir em Renda Fixa 

Como investir em Imóveis e REITs 

Como já falado no capítulo anterior, o planejamento tributário e 

sucessório (herança) também é importante quando falamos em 

investimento fora do Brasil.  

Para isso existe uma gama de estruturas offshore, que podem ser 

utilizadas. O artigo abaixo mostra tudo com maiores detalhes: 

Como abrir sua empresa offshore 

Enfim, a gama de opções é vasta e com um bom entendimento delas 

é possível escolher um modelo que seja adequado aos seus objetivos.  

 

 

 

https://www.investidorinternacional.com/como-investir-em-acoes/
https://www.investidorinternacional.com/renda-fixa/
https://www.investidorinternacional.com/renda-fixa/
https://www.investidorinternacional.com/2016/07/17/empresa-offshore/
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Conclusão 

Como você viu investir é uma jornada que precisa de algum 

planejamento e compromisso sério para ser colocado em prática. 

Começa com uma situação financeira estável e termina por aplicar 

em investimentos do mundo inteiro, mitigando diversos tipos de 

risco, principalmente o político. 

O importante é você subir cada andar com a segurança de que o 
anterior foi bem construído. Por exemplo, se você tem um bom fundo 

de emergência e montou um portfólio de investimentos no Brasil, 
dificilmente precisará vender algo no exterior para pagar algum 

imprevisto aqui. 

Planejamento adequado lhe auxilia a fazer os investimentos e saber 
de onde tirar em casos de emergência. Já ter toda a estratégia 

montada facilita na tomada de decisões e impede que você aja no 

impulso ou à flor das emoções. 

Ter uma vida financeira confortável não é questão de sonho, é 

questão de muito trabalho, dedicação e seriedade. 

Sucesso nos seus investimentos! 

Um forte abraço,  

Raphael  
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Em caso de dúvidas, críticas ou sugestões, entre em contato comigo: 

E-mail: contato@investidorinternacional.com  

Site: Investidor Internacional  

Ou faça uma visita nas redes sociais: 

        

 

mailto:contato@investidorinternacional.com
https://www.investidorinternacional.com/
https://www.facebook.com/investidorinternacional/
https://twitter.com/Invest_Internac
https://www.youtube.com/c/investidorinternacional
https://plus.google.com/b/103472426169731157693/

