


O pequeno escritório com quatro
monitores estrategicamente posi-
cionados e a estante com 150 li-
vros, a maioria deles sobre finan-
ças pessoais e investimentos,
denunciam Nelson B. Ele é um in-
vestidor. Mas não um investidor
qualquer. Ele faz parte do grupo de
63 mil brasileiros que têm mais de
R$ 1 milhão aplicado, segundo pes-
quisa da Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados Financei-
ro e de Capitais (Anbima) sobre o 
setor de private banking. Justa-
mente por isso, pediu para não re-
velar seu sobrenome. O número de
milionários vem crescendo ano a 
ano no Brasil, o que acaba atraindo
mais pessoas para esta meta.

Nelson começou sua vida pro-
fissional como piloto de avião. De-
pois, passou 17 anos trabalhando
entre quatro paredes de escritório,
como um assalariado comum, lon-
ge dos cargos executivos. Durante
todo esse tempo, alimentou um so-
nho: acumular dinheiro suficiente
para abandonar o emprego e viver
da bolsa de valores.

O objetivo foi atingido há pouco
mais de um ano. Hoje, aos 49 anos,
Nelson possui cerca de R$ 1,5 milhão
em aplicações. Ao conceder esta en-
trevista, em sua confortável casa de
450 metros quadrados, localizada
na Grande São Paulo, ele diz que
"fez a própria aposentadoria".

"Minha vida está muito melhor.

Acordo cedo, caminho pelo condo-
mínio, tomo café da manhã com cal-
ma e, por volta das 9 horas, começo
a ler notícias e fazer minhas pesqui-
sas em busca de oportunidades de
compra e venda na bolsa", descreve
o investidor. "O sonho da minha vida
sempre foi ter o dia para fazer o que
bem entendesse, sem dar satisfações
a um chefe. Quando era mais jovem,
pensava: um dia, quero chegar na-
quele posto. E cheguei."

0 sonho de atingir o primeiro
milhão permeia o imaginário dos in-
vestidores, especialmente dos jo-
vens, que descobriram o mercado
acionário recentemente. A consulto-
ra de educação financeira da
BM&FBovespa, Tercia Rocha, co-



menta que, nos cursos focados no
público adolescente, os participan-
tes já entram na sala de aula pergun-
tando qual seria a fórmula para ga-
nhar R$ 1 milhão. "Eles querem uma
receita mágica, uma mistura de fari-
nha, leite e ovo que possa transfor-
má-los em milionários", brinca.

Em geral, afirma, os investido-
res iniciantes não têm consciência
de que é quase impossível ganhar
sempre com ações. Eles também
desconhecem que não dá para fa-
zer de qualquer jeito na hora de in-
vestir, pois há uma quantidade de
informações relevantes para serem
analisadas, conta Tercia. "Fre-
quentemente, somos obrigados a 
responder: não se iludam, vocês

dificilmente ficarão ricos da noite
para o dia. O primeiro milhão pode
ser obtido, sim, mas após anos de
trabalho e disciplina", destaca.

O consultor Mauro Calil conta
que é procurado por muitas pessoas
que, de cara, revelam a meta de atin-
gir o primeiro milhão. "Quem chega
aqui, normalmente, é essa pessoa
mais ambiciosa, de todas as faixas
de renda. Já apareceu, por exemplo,
um dentista que tinha um rendimen-
to mensal de R$ 60 mil", afirma.
"Apesar da renda alta, ele estava
sempre endividado."

Prazo para enriquecer
A gerente de atendimento da cor-
retora Win Trade, Paula Sá, rei-



tera que alcançar R$ 1 milhão é o 
objetivo da maioria dos investido-
res novatos. 0 problema é que eles
imaginam que esse sonho possa
ser atingido rapidamente, o que
amplia as chances de frustrações.
"Eles costumam ter um prazo para
chegar ao primeiro milhão, que é 
uma cifra quase cabalística. Antes
dos 30 anos", pontua.

Apesar do trabalho de educa-
ção financeira desenvolvido pela
bolsa e pelas corretoras, a percep-
ção de que o mercado de ações ope-
ra milagres e faz as pessoas ficarem
milionárias persiste, de acordo com
Paula. "É um ambiente sadio de in-
vestimento, mas não se caracteriza
pelo ganho fácil", alerta. "Infeliz-

mente, na maioria dos casos, o so-
nho de chegar ao primeiro milhão
não é atingido. Mas, quando se rea-
liza, trata-se de uma pessoa discipli-
nada, que investe há um bom tem-
po e até já passou por perdas."

Para Rosario Pujado, sócia da
Practa Treinamento e Educação Fi-
nanceira, existe uma fixação em
torno da cifra de sete dígitos, so-
bretudo entre os brasileiros com
idade até 30 anos, nível superior e 
renda mensal acima de R$ 5 mil.
"O primeiro milhão se transfor-
mou em uma medida de sucesso
para esses jovens", diz.

Eduardo Glitz, sócio da XP Inves-
timentos, relata que chegar aos sete
dígitos é o desejo mais recorrente en-

tre o público-alvo da corretora: pes-
soas com aplicações entre R$ 20 mil e 
R$ 50 mil. Por conta disso, ao final
dos cursos oferecidos sobre investi-
mentos em ações, os alunos partici-
pam do projeto "Milionário em 10
anos", que utiliza um simulador
para avaliar as estratégias.

A verdade, no entanto, é que as
chances de se tornar um milioná-
rio são maiores após os 30 anos,
quando o investidor atinge estabili-
dade profissional e já possui a ma-
turidade necessária para tomar de-
cisões melhores de investimento.

O professor de economia Paulo
César Coimbra, da Fundação Getu-
lio Vargas (FGV-RJ), sublinha que,
para quem está no início da car-



reira, é mais difícil hoje chegar a 
esse objetivo do que há 15 anos. O 
motivo é o aumento da competitivi-
dade nas diversas áreas de atuação.
"O mercado de trabalho está mais
concorrido e exigindo mais tempo
de estudo. Além de aprender idio-
mas, os profissionais estão fazendo
com mais frequência pós-graduação
e MBA. Isso acaba adiando um pou-
co o ingresso no mercado, o cresci-
mento na carreira e o acúmulo de
dinheiro", explica o acadêmico.

De acordo com a professora da
Fipecafi e doutora em psicologia
econômica, Vera Rita de Melo Fer-
reira, o desejo de ficar milionário
antes dos 30 anos é comum justa-
mente porque, quando se é jovem,

é mais fácil sonhar. "Depois dos
30, as pessoas costumam cair na
real e passam a ter outros objetivos
de vida", comenta.

A especialista explica que o fas-
cínio pelo primeiro milhão ocorre
por conta de um fenômeno chama-
do de "ancoragem", na psicologia
econômica. "O número fica na men-
te da pessoa, sem que se dê conta
disso. Muitas vezes, ela não chega a 
refletir sobre a relevância dessa ân-
cora, embora continue presa, con-
dicionada a um determinado valor
e a uma determinada situação", diz.
"Um dia desses, estava comentan-
do sobre isso durante uma aula. An-
tes da crise de 2008, meus alunos
relatavam que tinham a meta de

chegar a R$ 1 milhão antes dos 30.
Quando eu perguntava o porquê,
eles não sabiam ao certo."

Vera acredita que, provavel-
mente, essa âncora mudará em
breve. E para algo ainda mais ambi-
cioso: passará de R$ 1 milhão para
R$ 5 milhões ou até mais. "Um mi-
lhão fazia mais sentido há dez anos.
Com a melhora da economia e o rá-
pido aumento dos preços dos imó-
veis, por exemplo, essa cifra será
gradativamente reajustada."

Com dinheiro se faz dinheiro
Nem mesmo ganhando um bom sa-
lário, acrescido de bônus que atin-
giam R$ 150 mil por semestre, W. B.
conseguiu chegar ao primeiro mi-



lhão antes dos 30 anos. Mas foi qua-
se. A cifra foi atingida aos 31 anos,
com a ajuda dos ganhos obtidos
quando trabalhava no mercado fi-
nanceiro. A estratégia foi viver ape-
nas com o salário e reservar o bô-
nus às aplicações. Ele comenta que
prefere não assumir altos riscos
quando o assunto é investimento.

"O que fazia era comparar a 
rentabilidade dos fundos multimer-
cados e selecionar aqueles com per-
fil mais conservador e melhor histó-
rico de ganhos", lembra. Ele conta
que tinha também um pouco de di-
nheiro em fundos DI e de ações,
mas nesta última modalidade não
aplicava mais de 15% dos recursos.

W. B. começou a investir aos 26

anos. Atualmente com 36, detém 15%
de uma companhia avaliada em mais
de R$ 60 milhões, do ramo de reflo-
restamento. Ele recebeu a reporta-
gem da Valorlnveste em uma das suas
salas de reuniões. Determinado, o jo-
vem empresário conta que, quando
começou a receber um salário "razo-
ável", teve a certeza de que atingiria
um patamar financeiro alto. "Sempre
tive disciplina, por isso sei que vou
chegar muito mais longe."

E que conselhos ele daria aos lei-
tores da Valorlnveste que querem se
juntar ao rol de milionários? Depois
de refletir durante alguns segundos,
responde: "Escreva que, com di-
nheiro, é mais fácil fazer dinheiro".
Amparado por sua crença, ele relata

que até hoje mora com os pais. "So-
mente agora estou comprando um
imóvel. Por que eu gastaria com con-
domínio e IPTU se tinha a opção de
economizar?", justifica.

A estratégia, diz, implica ainda
não ceder às tentações. Pergunta-
do sobre qual foi seu primeiro de-
sejo quando o saldo bateu R$ 1 mi-
lhão, ele revela: "Bom, quando um
jovem ganha muito dinheiro, a pri-
meira coisa que vem à cabeça é um
carro importado, um Porsche. Mas
optei por um veículo barato, que
serve para meus propósitos. Meus
objetivos são outros".

W.B. afirma que não contrai dí-
vidas, nem de curto nem de longo
prazo. "É melhor pagar tudo à 



vista e ganhar juros, no lugar de fa-
zer juros para o banco", argumen-
ta. A disciplina, garante, não impli-
ca privações. "O sacrifício está na
cabeça de cada um. Prefiro ter um
futuro financeiramente mais sau-
dável a satisfazer meus desejos
hoje", ressalta. "Tenho os pés no
chão. Não basta ter R$ 1 milhão, é 
preciso saber administrar."

Planejamento milimétrico
O ano era 1989. O local, o campus
da Universidade Estadual Paulista
(Unesp) em Ilha Solteira (SP). Os es-
tudantes de engenharia Marco Fal-
cone e Regina Tesima se conhece-
ram e se apaixonaram. Além do
desejo romântico de casar e ter fi-

lhos, uma ambição os uniu: a "inde-
pendência financeira". O casal hoje
possui um patrimônio total de cerca
de R$ 1 milhão com investimentos.

Apesar de o montante estar apli-
cado, Falcone salienta que a cifra
atingida não é fruto simplesmente
dos investimentos na bolsa de valo-
res. "Acumulamos recursos graças
ao planejamento cuidadoso e ao fato
de sempre termos gasto menos do
que ganhávamos. Este é um princí-
pio óbvio e tão banal que as pessoas
não dão valor. É uma dica despreza-
da. Nós não desprezamos."

Falcone e Regina levam uma vida
simples. Até hoje, possuem um Cor-
sa GL 1.6, comprado via consórcio
em 1997. 0 carro recebeu o apelido

de "Bonitona". "Ele desempenha
seu papel básico: transportar-nos a 
baixo custo. As pessoas perguntam:
'Nossa, vocês ainda estão com esse
carro?'. E eu digo: 'Por que devería-
mos vendê-lo?'", relata o investidor.

0 casal, que atualmente mora
em Curitiba (PR), continua firme
em seu propósito. "Não sabia ao
certo quanto deveríamos poupar
para atingir a independência finan-
ceira e conseguir pagar todas as
contas apenas com a rentabilidade
do dinheiro investido. Depois de
muito refletir, concluí que R$ 2 mi-
lhões seriam suficientes." Mas Fal-
cone e Regina também têm outro
sonho. "Estamos planejando o ter-
ceiro filho", diz o engenheiro.



Jogo de nervos
Maurício R., 48 anos, começou a in-
vestir na época em que a internet era
discada e a informação disponível so-
bre finanças pessoais, escassa. Ávido
por conhecimento, ele devorava livros
estrangeiros sobre o mercado de op-
ções. "Sou um autodidata. Já li mais de
20 livros sobre o mercado financeiro.
Ainda bem que hoje existe muito ma-
terial sobre a bolsa de valores", afirma
o empresário do setor de tecnologia
da informação (TI), morador do inte-
rior do Estado do Rio de Janeiro.

Após cerca de dez anos de mer-
cado, Maurício conta que deve mui-
to à bolsa, já que conseguiu acumu-
lar R$ 1,2 milhão em ações, além de
um patrimônio avaliado em R$ 2 

milhões. "Boa parte dos meus bens
foi obtida com a renda variável", ga-
rante. A estratégia foi direcionar, re-
ligiosamente, 15% dos seus ganhos
às ações. Mas ele sublinha que, no
mercado acionário, é preciso ter
disciplina e agir com a razão, nunca
com a emoção. "Milhares de pesso-
as estão operando. Algumas estão
contra você, outras estão no seu
time. Porém a maioria perde. A 
grande verdade é essa", diz. Ele
lembra que começou a aplicar em
busca de novas possibilidades de
renda, mas não imaginava que era
"uma atividade tão complexa".

"As pessoas geralmente entram
na bolsa achando que é uma maravi-
lha. Quando perdi R$ 150 mil em



três meses, pensei em desistir. Mas
depois tive uma ideia melhor: estudar
e entender o funcionamento do mer-
cado. O investimento em ações é um
jogo de nervos. Se alguém ganhou,
certamente alguém perdeu."

Adepto do mercado de opções e 
detentor de papéis de empresas do
setor elétrico, que, historicamente,
pagam altos dividendos, Maurício
afirma que gosta de participar do
crescimento da empresa e investir vi-
sando ao longo prazo. Em sua opi-
nião, quem realiza operações de "day
trade" (compra e venda de ações no
mesmo dia) simplesmente alimenta
o sistema. E isso dá força ao "jogo de
nervos". Quanto às opções, faz ques-
tão de avisar: "Não dá para entrar

nesse mercado sem entendê-lo".
Maurício utiliza a análise fun-

damentalista na hora de comprar
os papéis, mas não abandona os
gráficos. "Eles me ajudam a enxer-
gar o melhor momento de compra
e venda. Porém, apenas me dire-
cionam. Não são os gráficos que
movem o ativo, e sim o contrário."

O seguidor de Fibonacci
Nelson B. começou a operar "para va-
ler" em 2001, por meio do home
broker. "Na época, ainda investia de
forma muito amadora", comenta. Na-
quele ano, ele vendeu uma casa e apli-
cou a totalidade dos recursos na bolsa
de valores. "Não diversifiquei. Sei que
a operação era arriscada, mas, naque-

le momento, achei que era hora de ga-
nhar dinheiro." Há uma máxima no
mercado que diz que é preciso pagar
pelo aprendizado. E Nelson pagou.
Perdeu 10% do valor investido. "Era
muito dinheiro, era uma boa casa", re-
corda-se, com pesar. O revés, porém,
o fez pensar em ações de forma dife-
rente. "A impressão que dá aos inician-
tes é que a bolsa é um jogo ou uma for-
ma de enriquecer rápido. Hoje, tenho
outra visão. Enxergo como um meio
de manter uma poupança."

Depois do prejuízo em 2001, o in-
vestidor só voltou para o mercado
acionário em 2005. Começou com
R$ 10 mil, mas mensalmente aporta-
va mais dinheiro. Dois anos atrás,
quando entrou para um clube de in-



vestimento que opera opções, seus
investimentos começaram a "deslan-
char", nas palavras do investidor, que
hoje tem cerca de R$ 1,5 milhão em
aplicações. "O clube ganha de 2% a 
3% por mês, de forma consistente."

Autodidata, Nelson B. afirma que
lê e estuda muito. Não bastasse a es-
tante abarrotada de livros financei-
ros, ele abriu um armário e mostrou
uma prateleira que abriga seus 11
títulos prediletos, cheios de marca-
ções e rabiscos nas páginas. O "escon-
derijo secreto" conta com exempla-
res como "Fibonacci Trading", de
Carolyn Boroden, e "Way of the Tur-
tle: The Secret Methods that Turned
Ordinary People into Legendary Tra-
ders", de Curtis Faith.

O traço mais peculiar do investidor
é seu descaso quanto aos fundamentos
das companhias - que sustentam a 
enorme maioria dos relatórios das cor-
retoras. Em contrapartida, é ardoroso
defensor da análise técnica. "Quando
estudo as empresas, parece que estou
vendo a fotografia de um passado mui-
to distante. A análise técnica é mais
imediata. O importante é o investidor
manter o gráfico o mais simples e lim-
po possível. Quanto mais Fibos (proje-
ções de Fibonacci) e recursos, mais difí-
cil fica." Em meio à entrevista, ele
mostrou um gráfico, em um dos quatro
monitores de computador que estavam
sobre a mesa, e disse: "Veja aqui. Estou
usando apenas dois tempos gráficos,
um diário e outro de cinco minutos".

Ele mantém a maior parte do
dinheiro no clube de investimen-
tos e fica com aproximadamente
R$ 300 mil "para brincar", no day
trade. "Mas não de forma displi-
cente ou leviana. Só opero ações
de primeira linha (blue chips) e 
analiso os gráficos realmente o 
tempo inteiro."

Adepto das opções, ele adverte,
porém, que investidores que não
dominam essas operações devem
evitá-las. "Quem não conhece pode
perder muito." O milionário não es-
conde o vício pela bolsa. "Em 2009,
durante um cruzeiro, toda hora que
tinha uma chance ligava o compu-
tador para ver como estavam as
operações. Gosto de investir."

Text Box
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