Entendendo as
regras do jogo

Existem muitos mistérios, medos e dúvidas que cercam
o investimento na bolsa de valores. Mas as coisas são
menos complicadas do que parecem. Vamos entender,
então, alguns mitos, verdades, cuidados e dicas que
podem ajudá-lo a fazer aplicações sem receios.

COMO COMEÇAR
Escolha uma corretora de conﬁança, com quem você vai
negociar a taxa de corretagem. Veriﬁque se a instituição
escolhida oferece as ferramentas necessárias para ajudá-lo,
como relatórios, vídeos, salas de análise e cursos. Conheça as
regras do jogo e tenha uma boa plataforma de negociação.

DESCONSTRUINDO
OS MITOS

É preciso muito dinheiro para investir na bolsa:
É verdade que existe a necessidade de disponibilidade
de recursos. Entretanto, há operações para todos os tipos
de bolso, inclusive para pequenos investidores. É só
conhecer melhor as alternativas no mercado de capitais.

É muito arriscado:
Toda operação ﬁnanceira está sujeita a riscos. Contudo,
tendo as informações adequadas e conhecimento sobre
as operações é possível traçar uma estratégia que
reduza as possibilidades de perda.

É estressante:
O estresse está ligado ao envolvimento com qualquer coisa que
você se dispõe a fazer, não só relacionada a investimentos.
Aplicar na bolsa pode ser estressante, sim. Mas, de novo,
com a técnica e a orientação correta é possível operar
poucas vezes e ter bons resultados.

DICAS IMPORTANTES

Esteja preparado para perdas:
Primeiramente, entenda que perdas acontecem. O sucesso não
está em nunca perder nada, mas em deﬁnir um gerenciamento
de riscos para que as perdas não superem os ganhos.
Por exemplo: não arrisque R$ 3,00 para ganhar R$ 1,00.

Saiba o que está operando:
Conheça o mercado e aprenda a dinâmica da demanda e da
oferta. Estabeleça um objetivo e deﬁna limites: tamanho das
operações, limite de perda, quando entrar e sair da operação.
Tenha controle emocional, disciplina e não deixe que uma perda
inicial faça você desistir desse desaﬁo.

Opte pelo day trade:
Ao operar na modalidade day trade, tenha a consciência de que
tudo começa e termina no mesmo dia. Portanto, se em um dia
houve perdas será possível recuperá-las no dia seguinte.
Não acumule angústias. Cada dia é uma nova oportunidade.

Conhecimento é a melhor ferramenta para que a operação
na bolsa de valores seja uma experiência lucrativa. Busque
informações de qualidade e não tenha medo de operar pensando
apenas nas perdas. Aﬁnal, pior que perder é não tentar ganhar.
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