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SOBRE O LIVRO 

 

Olá, primeiramente gostaria de lhe agradecer por ter adquirido meu livro digital. 

Obrigado pela confiança.  

Trata-se de um pequeno passo que mostra que você possui a principal característica 

necessária para ser um bom investidor: o interesse pelo conhecimento. 

A intenção deste livro é fornecer, de maneira didática, o saber necessário para que 

você efetivamente domine as técnicas de investimentos nos títulos mais seguros, com foco em 

CDBs, LCIs, LCAs, Fundos DI e Tesouro Direto, aprendendo, também, como montar e gerir 

profissionalmente uma carteira de investimentos utilizando essas aplicações. Fique tranquilo, não 

são necessários conhecimentos prévios. 

No mundo financeiro, informação é muito valiosa, de maneira que investir, sabendo-

se exatamente o que está fazendo, separa os que obtêm ótimos resultados dos que conseguem 

resultados apenas satisfatórios. 
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Muitos não sabem, mas com investimentos em renda fixa é possível formar um 

patrimônio de grande vulto. Construindo-se uma carteira diversificada de investimentos, é 

possível, além de aumentar a rentabilidade, ter-se capital tanto para as necessidades futuras como 

para as atuais, sempre com foco na segurança. 

Muitas pessoas investem para formação de patrimônio para aposentadoria. Outras já 

possuem um determinado patrimônio e querem fazer com que o mesmo gere, desde já, renda. 

Saiba que ambas as situações são possíveis e eu ensinarei, mais adiante, como montar uma carteira 

de investimentos para atender tanto necessidades futuras como atuais. 

Vou lhe mostrar neste livro como obter o melhor de cada investimento específico, o 

que, somado a uma combinação entre determinados tipos de aplicações, resultará em capital 

gerando cada vez mais capital, de forma segura e constante. 

-Valter, sou iniciante, vou conseguir aplicar esses conceitos?  
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Se há uma marca que todos falam sobre o material que publico é sobre como consigo 

ser simples e didático. Embora haja uma filosofia por trás da estratégia, a prática é bastante 

simples. Você verá quando chegar a ela. 

Meu principal objetivo é, por meio dos conhecimentos aqui expostos, levar maior 

liberdade financeira para os leitores, mostrando como nossa vida ganha ares completamente 

novos quando nos tornamos senhores do dinheiro e não reféns dele. 

Utilize o poder dos juros compostos a seu favor. Está disposto a encarar essa 

empreitada? 

Vamos lá então! 

Valter Ribeiro 
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1. DIFERENÇA ENTRE RENDA FIXA E VARIÁVEL 

 
Neste início do livro abordarei a parte mais teórica dos investimentos.  Primeiramente, vou fazer a 

diferenciação entre investimentos em renda fixa e renda variável e a razão de os investimentos em renda fixa serem 

os meus preferidos para o crescimento patrimonial seguro.  

- Ué Valter, então você não recomenda investimentos em renda variável? Sim, mas desde que 

acompanhados por uma “retaguarda” de investimentos em renda fixa. Ou seja, para enveredar pelos investimentos 

em renda variável você deve possuir, anteriormente, um bom capital já aplicado em renda fixa. 

Antes de entrarmos no assunto central do livro, vamos conhecer a renda variável. 

1.1. Renda Variável  

Investimentos em renda variável são os que você não tem garantia de rentabilidade ou de perda, 

por isso o nome, pois variam. Com eles, é possível obter ganhos muito maiores do que em renda fixa, contudo, 

também há possibilidade de perder todo o dinheiro investido, principalmente em países instáveis como o nosso. 
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Para deixar claro, como exemplo, vamos utilizar o investimento em ações, que é uma aplicação típica 

e popular de renda variável. Vejamos: 

a. Você compra 100 ações da Petrobrás na Bolsa de Valores por R$ 5,00 cada.  

b. As situações de políticas, de mercado e da empresa melhoram e as ações passam de R$ 5,00 para 

R$10,00 em uma semana.  

c. Você tem uma rentabilidade bruta de 100% em uma semana. Sim, em renda variável isso é 

possível. 

d. Agora digamos que situações políticas, de mercado e da empresa piorem e as ações da Petrobrás 

caiam para R$ 0,10 em uma semana. 

e. Você teria uma perda de quase 100% também em uma semana. Sim, isso é possível em renda 

variável. 
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Claro que esse exemplo é bastante exagerado, mas a intenção é mostrar como esse tipo de 

investimento funciona. Os ganhos possíveis são ilimitados, mas as possibilidades de perda também o são. 

Você certamente já ouviu em jornais que devido à X distúrbio político a bolsa caiu e o dólar subiu, 

não é mesmo? Pois é, no Brasil é assim: sempre ocorre algo ou com a empresa, ou com o mercado ou no cenário 

político que bagunça toda a lógica de mercado. 

Veja abaixo o exemplo real das ações da Petrobrás (PETR3) que, em 18/10/19 valiam R$ 29,95 e, em 

20/03/2020, valiam R$ 12,22. Poucas pessoas ficam tranquilas em uma situação dessas. 
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Logicamente, assim como houve grande desvalorização pode ocorrer uma grande valorização: 

 

A mesma ação da Petrobras que em 20/03/2020 valia R$ 12,22, em 19/07/2021 já estava no valor de 

R$ 26,62. 
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O que quero deixar claro é que não há qualquer garantia de valorização ou desvalorização. A variação 

de preços é constante e, no Brasil, muitas vezes aleatória. 

Você provavelmente encontrará especialistas que falarão que conseguem “prever” quando uma ação 

vai subir ou cair, mas, na verdade, ninguém sabe.  O que fazemos são prognósticos que podem ser confirmar, ou 

não. Esses prognósticos são válidos? Sim, desde que dentro de uma estratégia maior e feitos por quem realmente 

entende do tema. 

Por isso, primeiramente, você deve possuir uma carteira sólida de investimentos em renda fixa.  

Além do exposto, os investimentos em renda variável exigem um pouco mais de atenção por parte 

do investidor, devido a sua volatilidade (alteração constante dos preços). 
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1.2. Renda Fixa 

O investidor em renda fixa também não pode ser um completo alienado às condições de mercado. 

Contudo, esse tipo de investimento exige bem menos “acompanhamento” do que os em renda variável. 

Investimentos em renda fixa são adequados para, principalmente, formação de patrimônio e renda 

de maneira mais segura e menos a mercê das aleatoriedades brasileiras.  

É possível montar uma carteira de investimentos só com renda fixa? Sim. Lógico que, se juntarmos a 

eles algumas aplicações em renda variável, a possibilidade de maior lucratividade aumenta, mas também o risco. 

Aqui mostrarei como montar uma boa carteira de investimentos utilizando somente renda fixa. 

Muita gente olha para a rentabilidade dos investimentos em renda fixa e acha que “rende pouco”. 

Contudo, a longo prazo, eles se mostrar bem mais rentáveis do que a maioria dos investimentos em renda variável. 

Duvida? Leia meu post: Renda Fixa realmente rende pouco? 

https://daxinvestimentos.com/renda-fixa-realmente-rende-pouco/
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Importante notar que mesmo em renda fixa existem algumas aplicações nas quais você só saberá a 

rentabilidade efetiva no vencimento da aplicação, contudo, seguem sendo categorizados como renda fixa. O que 

acontece é que os mesmos têm certo grau de variabilidade de rentabilidade.  

Dessa forma, os investimentos  são divididos pré-fixados e pós-fixados.  

Nos pré-fixados, o investidor, desde a aplicação, sabe exatamente quanto terá de rentabilidade 

naquele referido investimento. Se você aplica em uma LCI com rentabilidade pré-fixada de 10% ao ano, por 

exemplo, não importa a variação da inflação, taxa SELIC, CDI ou qualquer outro índice, sua rentabilidade será de 

10% ao ano. 

Esse tipo de investimento é adequado quando: o investidor não pode correr qualquer tipo de risco 

(quer ter uma rentabilidade X garantida) / quando considera que a rentabilidade oferecida pelo banco é alta / ou 

quando imagina que tal rentabilidade será maior do que uma pós-fixada. 

Nos pós-fixados, a rentabilidade é atrelada a um índice específico, ou seja, o rendimento da 

aplicação depende do valor do referido índice. Veja a seguir como funciona. 
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 Na maioria dos casos o que se utiliza como índice é o CDI. Para saber mais sobre o que é CDI, leia 

meu post clicando aqui. Acho importante a leitura do post antes de prosseguir para que você possa compreender 

melhor o que falarei mais à frente. Leu? Vamos lá então! 

Se você aplicar em uma LCI que ofereça 100% do CDI e tal índice ficar em 10% a.a., por exemplo, 

essa será sua rentabilidade exata. No mesmo exemplo, se você aplicar em uma LCI que ofereça 90% do CDI, ela 

renderia 0,9% a.a, que corresponde a 90% de 10. 

Por essa razão, quando procuramos aplicações em renda fixa pós-fixadas damos preferência às que 

oferecem percentuais próximos ou acima de 100% do CDI. Nos próximos capítulos vou mostrar como encontrar 

aplicações em renda fixa com rentabilidade superior a 100% do CDI e como fazer seu patrimônio crescer com 

essas aplicações. 

Saliento, contudo, que o CDI é um índice variável que pode subir ou cair no período da sua aplicação, 

de forma que é impossível, no momento do investimento, saber quanto você terá de rentabilidade exatamente. 

http://daxinvestimentos.com/o-que-e-cdi/
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O investimento pós-fixado é recomendado, principalmente, quando você acredita que aquele índice 

irá se valorizar ou manter-se estável. Por exemplo, caso o CDI anual esteja em torno de 6% ao ano e tudo indica 

que ele se manterá assim, não há razão para investir em um pré-fixado que ofereça 5% ao ano, não é mesmo? 

Mas como entender essas tendências? Utilizamos, dentre outros fatores, a taxa SELIC. Em tempos de 

inflação alta, a tendência é que o Banco Central eleve referida taxa, visando encarecer o crédito e, com isso, 

controlar a alta dos preços. Por essa razão, nesse cenário, os investidores fazem grandes aportes em aplicações 

atreladas à SELIC, tendo em vista a maior possibilidade de variação para cima ou, pelo menos, de estabilidade. 

- Certo Valter, mas a maior parte dos investimentos em renda fixa que encontro são atrelados ao CDI 

e não à SELIC!  

É verdade, mas o valor do CDI flutua ao redor (alguns décimos) da SELIC. A título de exemplo, no 

momento que escrevo este livro, a SELIC anual é de 4,25 e o CDI 4,15. Portanto, se a tendência da SELIC é de subir 

ou, no mínimo, manter-se igual, é provável que com o CDI ocorra o mesmo.  
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Além disso, existem investimentos em renda fixa que variam não só de acordo com o CDI, mas 

também com a própria SELIC, IPCA e outros índices, como você verá mais adiante. 
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2. INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA: MEUS FAVORITOS 

É regra unânime não possuir todo seu capital aplicado em um só investimento. A orientação é 

sempre diversificar. Aliás, mesmo eu, que sou apaixonado por renda fixa, recomendo que pelo menos uma parte 

de seu patrimônio esteja investida em renda variável, principalmente em Fundos Imobiliários. 

Em razão disso, mesmo dentro da renda fixa, é importante que você tenha seu capital aplicado em 

mais de um tipo de investimento.  

Não vou tratar aqui, evidentemente, de todos os investimentos em renda fixa disponíveis no 

mercado. Vou me ater aos mais populares, pois estes são mais do que suficientes para uma boa diversificação da 

carteira e adequados para a estratégia de crescimento patrimonial e segurança. 

 

 

https://daxinvestimentos.com/fundos-imobiliarios-fii-como-funcionam/
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2.1. LCI 

A Letra de Crédito Imobiliário – LCI é um tipo de investimento que os bancos oferecem para, com as 

aplicações recebidas, disponibilizarem crédito imobiliário a seus clientes. 

Quando você investe em LCI é como se você emprestasse dinheiro ao banco e esse emprestasse o 

dinheiro às pessoas que solicitam financiamento imobiliário. 

VOCÊ ESTÁ GOSTANDO DO E-BOOK? ESPERO SINCERAMENTE QUE SIM. 

Esta amostra gratuita termina aqui, caso você queira adquirir a versão completa pode realizar 

a compra agora mesmo, clicando no botão abaixo.  

 

Você será redirecionado para a página de vendas segura.  

 

https://pay.hotmart.com/Q4196682G

