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PRAZER, O JOÃO CERTO

    Olá caros leitores, é um prazer tão grande ter vocês aqui.
Só o fato de vocês tirarem um tempo do seu dia para
dedicar-se à aprendizagem do mercado de ações é
engrandecedor.

    Acredito fielmente que a educação financeira é uma das
formas mais seguras de investir. Se você chegou até esse
ebook deve conhecer um pouco da minha história, mas é
sempre bom recontar.  

   Me chamo João, tenho 30 anos, sou pai e casado com
uma mulher incrível. Sou formado em Economia e em
plena crise de 2008 foi-me apresentada a oportunidade de
estágio no mercado de ações. Neste exato ano comecei a
dar os primeiros passos no mundo dos investimentos.

    Sinto orgulho de relembrar essa trajetória nos primeiros
anos. De estagiário a assessor Júnior, depois a assessor
Sênior - tudo isso em um ano e meio. Já com uma boa
carteira formada, em 2013 um banco internacional me
convidou a assumir a carteira de investimentos em renda
variável.



 Desde aquele tempo atuo como assessor de
investimentos. Tenho muito orgulho da minha carreira, por
ter atendido mais de mil pessoas e ter gerenciado um
montante superior a R$ 1 bilhão em renda variável.

  Sigo firme, mais de 12 anos depois com um novo
propósito. Eu vou ajudar as pessoas a investirem melhor
por meio da informação, conteúdos direcionados e
assessoria.

PRAZER, O JOÃO CERTO

https://www.instagram.com/ojoaocerto/

https://www.youtube.com/channel/

ME ACOMPANHE NAS REDES SOCIAIS

https://www.instagram.com/ojoaocerto/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/ojoaocerto/?hl=pt-br
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    A primeira decisão CERTA de um investidor é estudar. A
ação deve ser executada antes mesmo de começar a fazer
os aportes mensais ou decidir qual é a melhor estratégia. 

  Para iniciar a sua jornada, você precisa conhecer no
mínimo o básico do mercado financeiro e como ele
funciona. Este guia serve de orientação para quem está
ingressando no mercado ou ainda tem pouco
conhecimento sobre as dinâmicas que podem ocorrer.

INTRODUÇÃO
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Boa Leitura!



   Imagine que a empresa que você trabalha se dividiu em
100 pedaços e agora você pode comprar um desses
pedaços. Essa fração te dá direito a participação nos
resultados, voto nas decisões da empresa e
responsabilidade como acionista.

   A Bolsa de Valores (B3) é o caminho mais simples para
você fazer isso. Através dela você tem acesso a grandes
empresas e pode se tornar um sócio.

    Ao iniciar os estudos sobre o mercado de ações é preciso
começar do básico. Conceitualmente, uma ação é a menor
parte negociável do capital social de uma empresa.

Mas o que isso quer dizer?

O QUE É UMA AÇÃO?
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    Com menos de R$ 100,00 você já consegue se tornar
sócio da maioria das empresas negociadas no Brasil. 

      Você pode se perguntar: “Mas João, o que as empresas
ganham com a negociação de ações na B3?

      Existem quatro principais fatores, que são:

1- Ganhar capital, ou seja, troca de ações por dinheiro;
2- Visibilidade enquanto marca;
3- Valor de mercado, se a empresa é boa a tendência é que
o valor dela aumente;
4- Aumentar a atratividade para o investidor.

VALORES

MERCADO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO
   É comum pensar no mercado de ações como um
elemento único, mas na realidade existe uma divisão entre
o mercado primário e o mercado secundário.

     O mercado primário é aonde os ativos financeiros são
criados. Nesta categoria as empresas vendem um ativo
diretamente para o investidor.

      Uma Oferta Pública Inicial (IPO na sigla em inglês) é um
exemplo de mercado primário. O IPO ocorre quando a
instituição emite pela primeira vez ações para negociações
na bolsa de valores.
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  Voltando  para o mercado de ações, o mercado
secundário é aonde os ativos são negociados entre os
investidores. Geralmente, as negociações acontecem em
uma Bolsa de Valores, mas também podem ocorrer em um
mercado de balcão, através de uma corretora de valores.

      Aqui também cabe a emissão de dívidas  (CDBs) e títulos
do Tesouro Direto. Porém, este é assunto para outro e-
book.

Mercado primário

Empresa (IPO) Primeiro
investidor

Mercado secundário

Primeiro
investidor

Outros
investidores
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   Agora que você aprendeu o fundamental sobre o
mercado de ações, vamos descobrir quais os tipos de
ações são disponibilizadas na bolsa de valores e o que elas
podem representar na sua estratégia.

       No mercado financeiro existem três principais tipos de
ações, as ordinárias, as preferenciais, e as units.

TIPOS DE AÇÃO

  As ações ordinárias (ON) são
conhecidas por darem direito ao voto
nas assembleias da empresa e
também garantem ao investidor uma
parte do valor que for obtido com
uma eventual venda do negócio.

     Os donos das ações preferenciais
(PN) têm prioridade no momento de
receber os lucros da empresa e na
distribuição de dividendos aos
acionistas ou no reembolso de
capital.

   Além disso, cabe a este grupo fiscalizar o que os
controladores da empresa estão fazendo perante a gestão
do negócio. 
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    Por fim, as ações units são grupos de ações que mesclam
tanto ações ordinárias quanto preferenciais. Elas são
negociadas em conjunto, como uma saída para quem
busca por variedade nos investimentos.

   A vantagem de obter ações neste formato é pagar pelo
combo uma única vez e os benefícios serão proporcionais
às ações que forem adquiridas.

AÇÕES NOMINATIVAS E AÇÕES ESCRITURAIS

    Além dessa divisão, existe uma subsequente que engloba
os três tipos de ações, que são: ações nominativas e ações
escriturais.

   As ações nominativas são aquelas que estão no nome
dos seus donos. A lógica é a seguinte: o acionista terá seu
nome inserido no livro de “registro das ações
nominativas”.

  Desta  forma, se estas ações forem transferidas a
mudança de proprietário precisará ser documentada
novamente.

   As ações escriturais são mais simples. Os papéis são
adicionados a contas bancárias ou corretoras e suas
transferências ocorrem como uma conta bancária comum.

10



    De todo o conteúdo que irei trazer para vocês neste e-
book, talvez o mais importante seja este. Estude bastante!

    Se você quer aprender a investir, é fundamental estar
bem informado. Ao adotar esse hábito, você terá maior
sensibilidade para encontrar informações e tomar
decisões.

     Então, além de estar constantemente informado sobre o
mercado financeiro e economia - nacional e internacional -
trouxe uma dica de livro que pode te ajudar na sua
jornada.

    Só uma observação para você não ficar assustado,
quando digo que deve buscar por informações
diariamente, não significa que você deve dedicar
100% do seu tempo nesta atividade.

   É apenas  para que crie  o hábito de quando
acordar ou antes de dormir dar uma olhada nos sites
de notícias que mais gosta de acompanhar e se
manter informado.

DICA

DICA!

  Entretanto, é preciso  observar se a instituição em
questão faz parte do hall de instituições autorizadas pela
Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
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É um livro que faz uma boa
introdução sobre o investimento
passivo através de ETFs
(Exchange Traded Funds) com
um excelente mecanismo de se
expor a ações - focado no custo
baixo e boa diversificação.

  Dentre todas as  obras literárias  que poderia ter
escolhido para apresentar para vocês, a que acredito que
vai apoiar melhor sua jornada em busca de conhecimento
é “O investidor de bom senso - John C. Bogle”.
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INDICADORES QUE TE POSSIBILITAM A
ESCOLHER UMA AÇÃO

    Quando você decide começar a investir e inicia a jornada
de conhecimento, um dos tópicos que podem causar mais
ansiedade é descobrir os indicadores que vão ajudar a
comprar uma ação ao invés de outra. 

    Para ajudar, existe um conjunto de indicadores que você
deve observar antes de tomar uma decisão. Porém, esses
indicadores são uma referência e não fornecem um
número mágico.

  A sua  análise deve ser ponderada em conjunto com
outras considerações e levar em consideração as próprias
necessidades e objetivos individuais. 

  No mercado de ações brasileiro temos os seguintes
indicadores fundamentalistas:

VALOR DE MERCADO - LIQUIDEZ CORRENTE - EV
(ENTERPRISE VALUE) - P/L (PREÇO/LUCRO)- P/VPA
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Agora vamos conhecer a dinâmica de cada indicador.

  O valor de mercado é o que determina
quanto vale uma empresa. O cálculo para
encontrar esse valor é: 

  Vale lembrar que não existe um resultado ideal. O
recomendado é comprar o Valor de Mercado de uma
empresa frente ao Valor de Mercado de outras
organizações do mesmo segmento.

   Esta análise não leva em consideração as dívidas da
empresa. Por este motivos, se o indicador for avaliado
sozinho não conseguirá mostrar o risco financeiro
oferecido pela empresa.

  Se você busca por resultados de longo prazo, este
indicador serve como filtro para o tamanho mínimo da
empresa que busca investir.

   A Liquidez corrente  mostra a capacidade de   uma
empresa de cumprir com as suas obrigações de curto
prazo. O cálculo usado é o seguinte: 

Valor de mercado = Valor de uma ação x Número de
ações emitidas.

Liquidez corrente = Ativo circulante / Passivo
Circulante.
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   Ao fazer o cálculo, o recomendado é que o valor do
indicador de liquidez corrente seja maior que 1, mas esse
resultado pode variar conforme cada indústria em que a
empresa atua. 

     Mais uma vez, o indicado é escolher uma empresa que te
atraia, fazer as contas e comparar o índice de liquidez
corrente entre as principais concorrentes do setor para
verificar se o número encontrado faz sentido.

Ativo circulante são os direitos de curto prazo, como estoque
e dinheiro em caixa. Já o passivo circulante são as dívidas de
curto prazo, a exemplo do pagamento de fornecedores,
impostos, empréstimos, entre outros.

  O Enterprise Value (EV) conhecido
também como o “valor do
empreendimento” traz um valor teórico
de quanto a empresa valeria se fosse
vendida. Sendo assim, o EV considera os
ativos e passivos das organizações.

    Este indicador dá uma noção mais completa do valor do
negócio. A fórmula matemática é:

EV = Valor de Mercado da Empresa + Dívida Líquida -
Caixa e Equivalentes (valor total no caixa da empresa).
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    Você também pode chegar ao resultado multiplicando o
preço da ação pelo número total de ações circulantes.

   As comparações, mais uma vez, devem ser feitas entre
empresas da mesma indústria.

     Este indicador mostra  o capital empregado pelos sócios
(valor das ações emitidas) e o valor do capital empregado
por terceiros (dívidas).

  O Preço/Lucro é o indicador mais
popularmente usado. A sua função é
mostrar quanto o mercado está disposto
a pagar pelos lucros da empresa. O
cálculo a ser feito é:

P/L = Preço da Ação / Lucro da Empresa nos
Últimos 12 Meses

    O resultado atrativo é quanto maior o P/L, melhor está o
indicador, pois o mercado se mostra mais disposto a pagar
pelos lucros da companhia. Não existe resultado ideal para
este cálculo, por este motivo você deve compará-lo com o
de outras empresas.
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    Por fim, temos P/VPA ou Preço pago no mercado por
uma ação dividida por Valor Patrimonial Individual de
Ação. 

  Este indicador responde à pergunta de quanto os
acionistas pagaram pelo patrimônio líquido da empresa. A
equação é a seguinte:

   P/L alto pode ser um indicativo de que
uma ação está cara ou  que o mercado
está pressionando o preço da ação para
cima devido às expectativas sobre ela.

 P/L baixo pode expressar falta de
confiança do mercado ou oportunidade
de investimento negligenciado pelo
mercado.

ATENÇÃO

P/VPA = Preço da ação / Valor Patrimonial da empresa

    Aqui temos duas situações. Quando  o resultado está
alto, indica que as ações estão sendo negociadas por um
preço maior do que o patrimônio líquido. Já o P/VPA baixo
é o contrário, indica que a ação corresponde ao valor
patrimonial.
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    É bem provável que você já tenha escutado que não é
preciso ter muito dinheiro para começar a investir. Mas a
questão é que a quantidade de dinheiro é muito relativa de
pessoa para pessoa.

     Em alguns casos, investir mil reais por mês é pouco, não
exige muito esforço. Em outros, a quantia pode ser o
sustento de uma pessoa por um mês inteiro. Por isso,
quando você decidir começar a fazer aportes mensais para
um objetivo final, adapte todo o conhecimento à sua
realidade.

AÇÕES COM PREÇO DE UM BIG MAC

    Todos os valores usados foram consultados no dia 24 de
fevereiro de 2021, mais precisamente, às 11h. Tanto os
preços das ações quanto o preço do lanche podem ser
diferentes no momento em que você está lendo este
ebook.

ATENÇÃO

   O lanche de uma das fast food mais
conhecidas do mundo custa em torno
de R$ 7,20. 
    Na hipótese de que você deixasse de
consumir um hambúrguer por mês para
investir, você poderia comprar as
seguintes ações:



    Aqui gostaria de destacar dois pontos. Primeiro, trouxe
algumas ações que ficam na mesma proposta de preço, é
apenas um exercício e não uma recomendação. A segunda
reflexão é que quanto maior forem seus aportes, aliados
com uma boa estratégia e gestão do dinheiro, mais rápido
você conseguirá alcançar seus objetivos.

     Então, ao invés de apenas deixar de consumir um lanche
por mês, você pode buscar por outras fontes de
escoamento do seu dinheiro e aliar com uma possível
renda extra.

STBP3   SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES R$ 6,20 

LOJAS MARISA S.A

CIELO S.A

R$ 5,49

R$ 3,79CIEL3

AMAR3  

Me diz aí, tá valendo mais comer um fast food ou investir?

Observação: Isso não é uma recomendação, apenas um
comparativo de preços entre ações e lanche.



    É compreensível que uma das principais dúvidas dos
novos investidores seja justamente escolher uma ação
para começar a investir. Isso se deve pela popularização do
mercado acionista, tanto da parte dos compradores
quanto da crescente abertura de IPO (Oferta Pública
Inicial).

  Por este motivo, tive a preocupação de separar
recomendações de instituições financeiras apontando
ações para ficar de olho em 2021. Entre os relatório
analisados estão a do Inter Research, que elaborou uma
lista com 20 ações que eles consideram promissoras para
este ano.

AÇÕES QUE VOCÊ DEVE FICAR DE OLHO
(SEGUNDO INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS)

EZTEC (EZTC3)
YDUQS (YDUQ3)
ÔMEGA (OMGE3)
KLABIN (KLBN11)
ALUPAR (ALUP11)
SANEPAR (SAPR11)
BRADESCO (BBDC4)
ECORODOVIAS (ECOR3)
BANCO DO BRASIL (BBAS3)
PETROBRAS (PETR3; PETR4)

TIM (TIMS3)
CSN (CNSA3)
VALE (VALE3)

SINQIA (SQIA3)
MOVIDA (MOVI3

GERDAU (GGBR4)
LOJAS RENNER (LREN3

PANVEL (PNVL3; PNVL4)
BB SEGURIDADE (BBSE3)

ALIANSCE SONAE (ALSO3)



  Outra empresa que está no radar da Eleven Financial
Research é a EDP Energias do Brasil (ENBR3). Conforme o
relatório da instituição financeira, o destaque veio por
conta da recuperação de volumes e efeito do reajuste de
tarifas em São Paulo. Aliado a isso está o efeito positivo da
sobrecontratação de energia no país.



   Se você está lendo isso, meus parabéns!

  Neste material, você aprendeu as principais 
 terminologias e técnicas sobre o mercado de ações.
Iniciamos nosso estudo pelo básico, apresentando o que é
uma ação e seguimos para os tipos de ações existentes na
B3, Bolsa de Valores brasileira. 

        Para tornar a leitura mais leve trouxe uma indicação
de livro que na minha opinião vai te ajudar muito nessa
jornada de conhecimento. Aprofundando o tema,
descobrimos quais indicadores auxiliam no momento de
escolher um ativo.

       Reforçando a máxima de que não é preciso ter muito
dinheiro para começar a investir, fizemos uma brincadeira
comprando ações que você consegue comprar pelo mesmo
preço de um Big Mac (deu vontade de comer um fast
food?).

    Brincadeiras à parte, para fechar esse documento
repleto de conhecimento também trouxemos algumas
indicações de ativos, segundo as instituições Inter
Research e Eleven Financial Research. 

Mais uma vez, obrigado pela confiança e bons
investimentos.

ATÉ A PRÓXIMA
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