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Minha história no mercado financeiro começou em 2007. 
Desde novo, sempre tive muita curiosidade sobre aquele universo de 

gráficos, códigos e montanhas de dinheiro que circulavam de lá pra cá, 
mudando de mão de uma hora para outra. Fortunas sendo construídas e 
destruídas da noite para o dia, como se tudo não passasse de um grande 
jogo de apostas.

Apesar do interesse, a vida acabou me 
levando por outros caminhos e não fui parar na 
faculdade de Economia ou de Administração 
de Empresas. Me formei em Direito e só fui 
começar a estudar e entender o mercado com 
27 anos de idade. Pela primeira vez na vida eu 
tive dinheiro sobrando para investir e tomei a 
decisão de aprender a fazer isso sozinho.

Pesquisando sobre o melhor caminho a 
seguir, acabei parando na bolsa de valores. Fiz 
um curso de imersão em ações de três meses, 

com aulas diárias de análise de gráficos (análise técnica) e, terminando, 
achei que sabia tudo. A lição de humildade veio no ano seguinte, com a crise 
mundial de 2008, a famosa crise das hipotecas americanas. Meu patrimônio 
evaporou e, junto com ele, lá se foi também a minha confiança.

Foi o empurrão que eu precisava para me aprofundar nos estudos e 
decidi focar nos grandes investidores, aqueles que realmente sabiam ganhar 
dinheiro.

Aí tudo mudou. Descobri que investir ia muito além do universo das 
ações e que a base de tudo estava em montar uma boa estratégia de 
investimentos, com foco no médio a longo prazo. O ganho não estava em
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 acertar a hora certa de comprar este ou aquele produto financeiro e 
nem em descobrir o “investimento do momento”. 

O segredo era montar uma boa carteira de investimentos, equilibrada e 
alinhada com o que eu precisava, para então começar a ver o meu 
patrimônio crescer.

Comecei aplicando a metodologia com os meus investimentos e, com 
os bons resultados, passei a ajudar muita gente a fazer o mesmo. A vontade 
de me capacitar melhor veio naturalmente e então estudei mais ainda. Me 
especializei em planejamento financeiro pessoal, fui aprovado em um exame 
de certificação para planejadores financeiros chamado CFP (Certified 
Financial Planner), me cadastrei na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) 
como consultor de investimentos e criei a Apli Investimentos.

A Apli foi criada para ser uma solução completa de investimentos, para 
ajudar qualquer pessoa a investir bem. Montei exatamente o que eu gostaria 
de ter encontrado em 2007, quando comecei, com a ideia de que ninguém 
precisasse passar pelo que passei para se tornar um bom investidor.

Inserido no universo do mercado financeiro, comecei então a perceber 
a quantidade de armadilhas a que estamos sujeitos quando começamos a 
investir. Promessas de lucros fáceis e rápidos; péssimos produtos financeiros 
vendidos como a oitava maravilha do mundo; comissões escondidas; taxas 
abusivas e uma infinidade de outras ciladas montadas para atender a 
diversos tipos de interesse, mas nunca o do investidor.

Este livro é o início de uma batalha contra todo um sistema, criado para 
gerar lucros não para você, mas sim para grandes instituições e 
conglomerados financeiros. E a grande arma que temos contra isso é a 
informação. Vamos entender as engrenagens do mundo dos investimentos, 
falar sobre o que ninguém fala e entender o que poucos entendem. Chegou 
a hora de dar um novo passo na sua formação como investidor. E aí? Vamos 
nessa?  
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Precisamos entender, em primeiro lugar, que investir significa 
emprestar dinheiro para alguém. Quando compramos um título público, por 
exemplo, estamos emprestando para o governo federal. Se compramos um 
Certificado de Depósito Bancário (CDB), emprestamos para um banco e por 
aí vai. A questão aqui é que, na grande maioria dos casos, essa entrega do 
dinheiro não é feita diretamente para o destinatário, mas sim por uma rede 
de intermediários. E esses intermediários cobram para isso.

Imagina que você vai a um supermercado e compra algum produto 
para sua casa. Concorda que o preço deve ser maior do que se você 
comprasse diretamente do produtor? Para fazer o produto sair da fábrica e 
chegar até você existe uma rede de distribuição, com empresas que cobram 
pelo serviço prestado. E esse valor é embutido no preço final que você paga. 
O atacadista recebe, o supermercado recebe e no final das contas você 
acaba pagando mais pelo mesmíssimo produto.

Quanto voce paga para

o seu banco ou corretora

na hora de investir?

^
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Esse mesmo modelo se aplica aos investimentos. Quando 
você investe através de seu banco ou de uma corretora de 
valores, a maneira mais certa de encará-los é como um 
supermercado, um shopping de produtos financeiros. Eles 
oferecem os produtos para você e, como todo intermediário, 
cobram para isso.

Aí vem a minha pergunta: você sabe quanto você paga 
para o seu banco ou para a sua corretora? Sabe em que 
momento você paga? E com relação ao seu gerente de conta ou 
assessor de investimentos, sabe quanto ele recebe?

Se você conseguir responder todas essas perguntas, 
entendo que o meu trabalho aqui está concluído e te 
recomendo seguir para o capítulo seguinte. Mas para a 
esmagadora maioria dos leitores, que não tem a menor ideia da 
resposta, revelo que esse desconhecimento não é à toa.

Bancos e corretoras são remunerados, na distribuição de 
produtos financeiros, seguindo um modelo de comissão. Do 
mesmo jeito que você compra um saco de feijão ou uma caixa 
de sabão em pó no mercado, pagando um preço acima do 
inicial, quando você compra um título de renda fixa ou um 
fundo de investimentos você paga uma comissão embutida 
para a corretora ou para o banco. Na prática, isso significa que 
essa turma dá uma bela mordida em parte da sua rentabilidade.

E você já parou para se perguntar porque isso não é 
divulgado? Concorda comigo que não custava nada a 
instituição financeira explicar para você o ganho por cada 
produto indicado? Esse silêncio todo não é por acaso. Existe um 
problema sério que envolve toda a indústria de distribuição de 
produtos financeiros no Brasil e que você precisa conhecer: o 
conflito de interesses.
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Existem comissões diferentes para cada tipo de investimento, que vão 
desde valores altíssimos até zero. Ou seja, os ganhos que a sua corretora e 
que o seu banco vão ter ao te indicar um produto financeiro variam muito. 
Pense em qual o principal estímulo de uma instituição financeira num 
modelo como esse: buscar os melhores produtos para você ou as maiores 
comissões? Deu para entender agora por que não se toca nesse assunto? O 
modelo é péssimo, enviesado e não há nenhum interesse que você saiba 
disso.

Entendido o problema, vale pensarmos sobre a solução. Ela existe? 
Olhando para fora do Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, já vemos esse 
modelo de comissão em vias de extinção. O comissionamento vem dando 
lugar a um novo sistema, baseado na cobrança de taxas sobre o patrimônio 
investido. Ao invés de ganhar por produto indicado, a instituição financeira 
recebe apenas um percentual sobre o patrimônio do cliente. A principal 
diferença é o alinhamento de interesses.

Sabe aquele profissional que te 
assessora nos investimentos, seja o 
gerente de conta ou o assessor de 
investimentos (Agente Autônomo de 
Investimentos) da corretora? Ele é 
remunerado da mesma forma. Na 
verdade, o banco e a corretora ficam 
com uma parte da comissão embutida e 
entregam o restante pra ele. Em outras 
palavras: o conflito de interesses 
contamina todo o processo, do início ao 
fim.
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No modelo novo, quanto mais o investidor ganha, mais a instituição 
ganha também. E o gerente ou assessor de investimentos dá lugar a um 
outro profissional, que os americanos chamam de Registered Investment 
Advisor (RIA) e no Brasil recebe o nome de Consultor de Investimentos. Ele 
também não recebe nenhum tipo de comissão embutida, sendo 
remunerado exclusivamente por taxa sobre o patrimônio.

Mas se esse segundo modelo é tão melhor, por que não é encontrado 
no Brasil? Na verdade é sim! Só que para os grandes milionários. As grandes 
gestoras de patrimônio já atuam dessa maneira há muitos anos. Ninguém 
tem dúvidas de que a remuneração por comissão é péssima para o 
investidor, mas os bancos e corretoras só vão começar a se movimentar 
quando eu e você não aceitarmos mais esse tipo de tratamento.

Já existem corretoras no Brasil oferecendo o modelo de taxa para todos 
os seus clientes, independentemente do valor do patrimônio investido. Já 
temos, também, consultorias oferecendo serviços sem valor mínimo para 
início. Pesquise, entenda exatamente o que a sua corretora ou o seu banco 
estão cobrando de você e tome a melhor decisão para o seu futuro 
financeiro.
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O Fundo Garantidor de Crédito é uma entidade sem fins 
lucrativos, criada em 1995 e mantida por instituições 
financeiras para dar proteção a correntistas e investidores de 
produtos bancários. O objetivo é trazer estabilidade para o 
Sistema Financeiro Nacional, estimulando as pessoas a 
colocarem seu dinheiro nos bancos e receberem proteção em 
caso de falência da instituição.

Pelas regras atuais, são garantidos até R$ 250.000,00 
por CFP/CNPJ e por conglomerado financeiro. Os principais 
produtos garantidos são: Certificados de Depósito Bancário 
(CDBs), Letras de Crédito do Agronegócio ou Imobiliárias 
(LCAs e LCIs), depósitos em conta corrente e depósitos em 
caderneta de poupança.

Isso quer dizer que, se você investir até R$ 250.000,00 
em qualquer desses produtos de uma mesma instituição e 
esta quebrar, o FGC garante o reembolso do dinheiro 
aplicado.  

Ótimo, né? Nada disso. Como sempre, tem muita coisa 
nessa história que ninguém te conta.

2´
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O Fundo Garantidor de Crédito tem sido vendido pelos bancos e 
corretoras como o salvador da pátria, como o porto seguro que vai te 
proteger em qualquer crise e isso está longe de ser verdadeiro. Usando o 
FGC como trunfo, tenho visto instituições empurrando para seus clientes 
produtos de péssima qualidade, especialmente títulos de renda fixa de 
crédito privado, como Certificados de Depósito Bancário (CDBs) e Letras de 
Câmbio (LCs) de bancos e financeiras pequenas, muitas delas às voltas com 
sucessivos prejuízos em seus balanços e bem próximas de fecharem as 
portas. O canto da sereia é o oferecimento de rentabilidades bem superiores 
à renda fixa tradicional, teoricamente com “zero risco”, já que o seu capital 
estaria integralmente protegido.  

E qual a armadilha aí? Vamos dar uma olhada nas informações 
financeiras divulgadas pelo FGC no seu site: www.fgc.org.br. Analisando o 
relatório anual de 2019, destaco duas partes pra você:

Figura 01
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Figura 02

Na figura 1 temos o patrimônio total da instituição nos anos de 2016 a 
2019. Tomando como base 2019, o total é de R$ 80,6 bilhões e, desse valor, 
o que corresponde ao caixa (dinheiro na mão) é R$ 54,6 bilhões. Para 
simplificarmos o nosso cálculo e o nosso exemplo, vamos trabalhar com o 
patrimônio total da instituição e vamos compará-lo com o total de 
investimentos que o FGC garante, dado que encontramos na figura 2. Esta 
tabela traz um monte de informações, mas vamos focar na que realmente 
nos interessa: o valor total de depósitos cobertos, que está marcado em 
preto. Temos ainda a cobertura dos chamados Depósitos com Garantia 
Especial (DPGE), mas também vou deixá-los de fora para facilitar o exemplo. 

Tínhamos, portanto, em 2019, R$ 1,2 trilhão de investimentos cobertos 
pelo Fundo Garantidor de Crédito.
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Repare que as informações das duas tabelas são 
complementares e de total interesse do investidor, 
porém são apresentadas separadamente no relatório, 
inclusive em páginas diferentes. Repare também que 
em uma das tabelas os valores são apresentados em 
uma escala de bilhões e na outra em milhões, tudo 
confuso e difícil de entender para o leitor médio. Será 
que isso tudo é à toa? Deixo a reflexão pra você.

Juntando as informações, a conta fica fácil e você 
me diz se ela fecha: o FGC garantia, em 2019, R$ 1,2 
trilhão e contava, para isso, com um patrimônio de R$ 
80,6 bilhões, o que não representava nem 10% do 
total. Considerando apenas a disponibilidade 
financeira, o valor não chegava a 5%. Pense no que 
aconteceria se vários bancos pequenos falissem em 
sequência, ou se apenas um banco grande fechasse as 
portas: simples, não haveria dinheiro para pagar todo 
mundo. Em outras palavras: você ficaria no prejuízo.

O que fazer, então? Esquecer que o FGC existe? 
Não penso dessa forma. Entendo que o Fundo 
Garantidor de Crédito é uma importante peça na 
engrenagem do Sistema Financeiro Nacional e que de 
fato traz a estabilidade prometida. Só que precisamos 
usá-lo da maneira certa. Imagina que você vai saltar de 
paraquedas: faz sentido pular de um avião, a mais de 
10 mil pés de altura, sabendo que o paraquedas 
principal está com defeito e contando com a abertura 
do reserva? É isso que a sua corretora está te 
mandando fazer. 
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De hoje em diante, lembre-se desse exemplo e passe a ver o FGC 
como um paraquedas reserva, certificando-se sempre de que o principal 
está em pleno funcionamento antes de decidir sair do avião. Escolha bons 
produtos para investir, analisando com cuidado o emissor e fuja de lucro 
fácil. Não existe “almoço grátis” no mercado financeiro. Se um título está 
pagando altas taxas, alguma coisa existe por trás e você precisa saber o 
que é. Geralmente temos um emissor com risco lá em cima e o melhor que 
você pode fazer é ficar o mais longe possível.

Faça o dever de casa. Escolha bons ativos para a sua carteira, como 
se o Fundo Garantidor de Crédito não existisse e você terá excelentes 
retornos no longo prazo, com consistência e risco controlado. Daí, se 
algum dia acontecer do seu paraquedas principal não abrir, torça para o 
reserva estar lá.
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Meus primeiros seis anos de mercado foram 100% focados na análise 
de ações.  Sem saber nada sobre investimentos, achava que a bolsa de 
valores era o único caminho para ficar rico e fui estudar o famoso Day Trade.

Day Trade nada mais é do que uma operação na bolsa que tem duração 
de um dia. Você compra alguma coisa, espera subir e então vende, tudo 
durante um único pregão. Dá para operar ao contrário também, apostando 
na queda de um ativo, mas a complexidade aumenta um pouquinho.

A atração e o fascínio que o Day Trade gera nas pessoas é bem simples 
de entender: ganhos rápidos, fáceis e grandes no curtíssimo prazo. Se eu 
posso enriquecer em uma semana, por que eu vou pensar em investimentos 
de longo prazo?

Destrinchando um pouco mais a operação, o Day Trade é uma 
estratégia de especulação financeira, chamada também de “trade”. Nesse 
tipo de operação, que engloba o Swing Trade e o Position Trade, o 
especulador tenta se adiantar aos movimentos do mercado, entrando e 
saindo da bolsa no momento certo. O sonho dourado é entrar na mínima do 
período (fundo) e sair na máxima (topo), embolsando todo o lucro do 
movimento.

3´
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Muito interessante e eu diria até irresistível, tanto que foi a 
minha primeira parada no mercado. Comecei com um curso de 
imersão de três meses em análise de ações, usando um tipo de 
análise chamada de técnica ou gráfica, em que são usados 
gráficos de ações para especulação. É a base para todos esses 
tipos de “trade” que comentei acima.

Meus primeiros meses de experiência foram péssimos: 
perdas, perdas e mais perdas. Achei que o problema estava em 
mim e decidi me aprofundar no estudo. Fiz mais de uma 
dezena de cursos, comprei livros, DVDs, apostilas e mergulhei 
de cabeça no assunto. Foram seis anos imerso em análise 
técnica. Testei Day Trade, Swing Trade, Position Trade, 
derivativos e tudo mais que estava à mão. Minha conclusão: 
definitivamente não vale a pena.

Pensa comigo: se Day Trade funciona, por que os grandes 
investidores focam no médio e no longo prazo? Não era muito 
mais fácil enriquecer de uma vez e ir pra praia? Outra pergunta: 
se o professor de Day Trade, aquele que te dá o curso, ganha 
tanto dinheiro operando no curto prazo, por que ele perde 
tempo dando aula pra você, na hora em que podia estar 
operando na bolsa e ganhando milhões?

Sabem o que descobri? Que vários “professores” que eu 
tive ganhavam dinheiro vendendo curso, mas tomavam um 
prejuízo atrás do outro na bolsa. Dá pra acreditar? Eles 
ensinavam uma metodologia que não funcionava nem para 
eles mesmos! Dá uma pesquisada em quantos “gênios” do Day 
Trade divulgam suas operações publicamente, comprovando 
que realmente ganham dinheiro ao longo do tempo. Você 
simplesmente não encontra isso por aí.
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Saindo da minha experiência pessoal e indo para a área científica, 
tivemos um estudo bem interessante encomendado pela Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) à Fundação Getúlio Vargas no ano de 2019, sobre 
o desempenho dos investidores que tentaram ganhar dinheiro com Day 
Trade entre 2012 e 2017. A análise foi feita a partir de um banco de dados 
disponibilizado pela CVM e o resultado foi o seguinte: monitoradas as 
atividades de 19.696 pessoas, apenas 1.558 (7,9%) permaneceram operando 
Day Trade por mais de um ano, enquanto todo o restante (92,1%) desistiu 
antes disso. Quanto aos resultados, foram monitorados apenas aqueles 1.558 
(7,9%) que se mantiveram operando e, destes, 91% tiveram prejuízos em suas 
operações.

E por que é praticamente impossível ganhar dinheiro com Day Trade? 
Em primeiro lugar, pela tremenda dificuldade de se prever o movimento do 
mercado no curto prazo. São diversas as variáveis que formam o preço de 
uma ação e monitorar todas elas, interpretando tudo em conjunto, é uma 
tarefa impraticável. 
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Operando exclusivamente com base em gráficos, temos 
uma metodologia de tentativa e erro, com lucros e prejuízos 
alternados, na qual o operador busca uma média de ganhos 
superior à de perdas. Aqui são várias as operações em sequência 
e entra em cena mais um inimigo do especulador: os encargos e 
custos operacionais.

Corretagem para entrar na operação, corretagem para sair, 
emolumentos e uma alíquota de Imposto de renda de 20% sobre 
o lucro (superior à usada para as operações mais longas na bolsa) 
tornam a vida do “trader” um verdadeiro pesadelo.

Mas se é tão difícil ter sucesso operando no curto prazo, por 
que as corretoras estimulam tanto o Day Trade? Algumas 
inclusive patrocinam cursos desse tipo, tentando convencer seus 
clientes de que é uma bela opção para a multiplicação do capital. 

A resposta para a pergunta está lá no primeiro capítulo: 
corretora vive de comissão e de corretagem. São instituições que 
dependem de um fluxo alto de operações para terem 
rentabilidade e, nesse contexto, a especulação cai como uma 
luva. Ao contrário do investidor de longo prazo, que pode passar 
dias ou semanas sem emitir nenhuma ordem de compra ou 
venda, o day trader gira a sua carteira diariamente. Quem você 
acha que dá mais lucro para a corretora?

Encerrando o capítulo, ressalto que o meu principal objetivo 
aqui foi te passar um pouco da minha experiência com 
especulação financeira e te alertar sobre os riscos de se aventurar 
nesse mundo. Foram seis anos patinando, sem sair do lugar, até 
perceber que o caminho para o crescimento patrimonial estava 
no longo prazo. Foi uma mudança crucial na minha trajetória 
como investidor e espero que te ajude de alguma forma a tomar 
as melhores decisões no mercado. Bons investimentos! 



contato@aplinvest.com.br

aplinvest.com.br

Segundo dados da ANBIMA (www.anbima.com.br), em 2018 tínhamos 
R$ 2,7 trilhões investidos por pessoas físicas no mercado financeiro 
brasileiro. Estima-se que mais de 80% disso esteja concentrado nos quatro 
grandes bancos brasileiros: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú e 
Bradesco. Já parou para se perguntar o porquê disso? Será que é pela 
qualidade dos produtos oferecidos?

Para entendermos melhor esse quadro, precisamos primeiro ter em 
mente que durante muito tempo a distribuição de produtos financeiros no 
Brasil ficou praticamente restrita aos grandes bancos. Para investir, íamos até 
a nossa agência bancária e recorríamos ao nosso gerente de conta, que 
indicava somente opções do próprio banco, muitas vezes com taxas 
altíssimas e remuneração lá embaixo. Isso acontecia porque não sabíamos 
investir. Não havia uma circulação eficiente de informações sobre o mercado 
e nem iniciativas de educação financeira, o que impedia a formação de bons 
investidores. Não tínhamos, portanto, capacidade de entender quanta coisa 
ruim empurravam pra gente.

4´
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Essa realidade começou a mudar com a criação das corretoras 
independentes e de plataforma aberta, que ofereciam produtos de diversas 
instituições e gestoras diferentes. Tivemos uma grande evolução no 
ambiente de investimentos no Brasil, mas a grande verdade é que esse 
processo está apenas no início. Durante muito tempo tentei entender por 
que uma pessoa preferia manter seu dinheiro em um banco grande, com 
baixíssima variedade de produtos, baixa rentabilidade e péssimo 
atendimento, ao invés de migrar para um novo modelo, bem mais 
interessante para ela. Cheguei a duas respostas: inércia e segurança.

A inércia vem daquela famosa resistência a mudanças que todos 
temos. É o que as finanças comportamentais chamam de status quo. O 
diferente incomoda, o novo dá medo e a tendência é ficarmos na nossa zona 
de conforto. Somada à inércia, estava a segunda razão: uma sensação de 
segurança trazida pelo banco, algo simples de entender. Você tem sua conta 
há anos naquela agência, conhece pessoalmente seu gerente, vê aquela 
marca do bancão na televisão e em todo lugar na rua desde criança, toda sua 
família também é correntista, enfim... é tudo muito cômodo e familiar. Todo 
mundo faz assim, então melhor fazer também. Como mudar para uma 
corretora nova, que acabou de abrir as portas?

Queria avaliar com você, então, se essa sensação de segurança tem de 
fato fundamento. Vamos fazer isso analisando os produtos oferecidos pelos 
bancos grandes e decidi focar especificamente nos fundos de investimentos.

Fundos são modalidades de investimento coletivo. São condomínios. 
Um grupo de pessoas se reúne para investir conjuntamente, escolhe um 
profissional responsável pela escolha dos produtos financeiros e entrega o 
dinheiro na mão dele. Esse é o gestor do fundo, o especialista em 
investimentos que vai decidir onde e como alocar o dinheiro dos 
participantes. Ao participar de um fundo, portanto, você abre mão de 
escolher os investimentos diretamente e contrata um gestor para fazer isso 
pra você. 
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O acesso ao fundo é feito por meio de um distribuidor, que geralmente é o 
seu banco ou a sua corretora. Na verdade, quando falamos de fundos oferecidos 
por bancos grandes, estes costumam fazer não apenas a distribuição, mas 
também a gestão e um terceiro serviço, de administração, que envolve uma série 
de atividades administrativas relacionadas ao fundo.  

E qual a importância de saber isso tudo? Observe o seguinte: em qualquer 
fundo de investimentos o patrimônio dos participantes está todo investido nos 
produtos escolhidos pelo gestor. Não há dinheiro investido diretamente na 
gestora contratada, no distribuidor ou no administrador. Os recursos pertencem 
aos investidores do fundo e não se confundem com o patrimônio de nenhum dos 
prestadores de serviço. Estes podem, inclusive, ser substituídos pelos 
participantes a qualquer momento, através de uma assembleia geral. Em caso de 
falência de qualquer dos contratados, a assembleia se reúne, escolhe um novo 
prestador de serviços e vida que segue.

Te pergunto, então, qual a diferença de se aplicar recursos em um fundo de 
investimentos via banco ou corretora A, B ou C? Pois é, nenhuma. A diferença não 
está nos intermediários contratados, mas sim nos produtos escolhidos pelo 
gestor. O retorno e o risco do fundo dependem, portanto, diretamente da 
capacidade do gestor de fazer boas escolhas. E, nessa hora, a quantidade de 
clientes, o tempo de existência, a quantidade de agências ou a força da marca não 
têm qualquer interferência. Você precisa buscar os bons gestores. E onde eles 
estão?

É fácil de encontrar, basta olhar onde os milionários investem. Quem tem 
dinheiro e sabe multiplicar esse capital contrata que tipo de serviço? O de 
gestoras independentes. Isso acontece porque quem é realmente bom no que faz 
acaba empreendendo. Os grandes gestores não querem ficar presos a 
conglomerados financeiros e invariavelmente optam por abrir gestoras próprias, 
onde podem crescer profissionalmente e encontram espaço para fazer o que 
realmente acreditam. São esses os profissionais que queremos para administrar o 
nosso dinheiro e não vamos ter acesso a eles se não começarmos a olhar pra fora 
dos bancos tradicionais.
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Nos bancões, portanto, além da dificuldade de acesso aos melhores 
gestores, costumamos encontrar ainda taxas de administração altíssimas, 
que destroem a rentabilidade dos fundos. Vou apresentar pra você um 
exemplo disso: “Fundo Caixa FIC Liquidez RF Curto Prazo”. Todas as 
informações foram obtidas diretamente do site da Caixa Econômica Federal 
(http://www.fundos.caixa.gov.br) e extraídas da lâmina do fundo, que segue 
abaixo:

Figura 03
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Olhando as marcações que fiz na figura, acompanha comigo: temos 
um fundo que investe em cotas de outros fundos de investimentos (os 
chamados fundos de fundos – FICs). Basicamente o que o gestor faz é 
investir em outros fundos, que apliquem recursos em títulos públicos 
federais. Na prática, o trabalho dele é comprar um tipo de título público 
pós-fixado chamado de Letra Financeira do Tesouro (LFT) ou Tesouro 
Selic, exatamente o mesmo que você consegue comprar diretamente pelo 
programa Tesouro Direto.

A diferença é que ele te cobra uma taxa de, pasme, 2,8% ao ano para 
fazer isso e se você comprar diretamente o seu custo cai para apenas 
0,25% ao ano. Atenção aqui: 2,8% ao ano é mais do que cobra a maioria 
dos gestores de fundos de ações e multimercados, que têm um trabalho 
intenso de pesquisa, análise, acompanhamento de mercado e elaboração 
de carteiras. No fundo da Caixa Econômica, o banco te cobra um valor 
estratosférico para o gestor simplesmente comprar título público e sentar 
em cima.

Taxas absurdas levam a retornos pífios. O fundo já vinha, desde 2015, 
entregando resultados na faixa de 70% da renda fixa, o que é péssimo. Em 
2018 e 2019, com a queda da taxa básica de juros da economia, o 
resultado passou a ser de metade da renda fixa.

Observe agora o patrimônio líquido do fundo: quase R$ 600 milhões. 
Percebe a quantidade de gente que investe em produtos como esse?

Fica então a dica: de hoje em diante, nunca mais invista em um fundo 
de investimentos sem antes estudar o gestor que vai movimentar o seu 
dinheiro. Saiba quem ele é, como ele pensa e qual o seu histórico no 
mercado. Analise também as taxas cobradas e entenda se são 
compatíveis com o perfil do fundo. As melhores oportunidades 
geralmente se encontram fora dos bancos grandes, então pesquise e faça 
boas escolhas. Seu patrimônio agradece.   



conclusao
~
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Este e-book foi o resultado dos meus treze anos de 
experiência no mercado financeiro. Quanto mais eu estudava e 
entendia como as coisas funcionavam, mais sentia a 
necessidade de divulgar o que estava aprendendo e alertar as 
pessoas sobre os perigos de investir. Errei muito, tive vários 
prejuízos desnecessários e acho que você não precisa passar 
por isso. 

Insisto que não é o meu objetivo aqui te dizer a melhor 
forma de investir ou o melhor caminho para seguir no mercado. 
Pelo contrário. É exatamente isso que os bancos e corretoras 
tentam fazer, te conduzindo para essa ou aquela direção de 
acordo com os interesses deles e não com os seus.

Minha ideia foi mostrar um pouco dos bastidores do 
mundo dos investimentos e algumas das armadilhas que você 
vai encontrar pela frente. Contra tudo isso, conhecimento é 
sempre o melhor remédio e, no que depender de mim, essa 
jornada está apenas no início.  
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