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Introdução

O que você vai
aprender
nesse e-Book?
Neste e-book, você aprenderá tudo o que precisa saber para se tornar sócio das
principais empresas que negociam suas ações na Bolsa de Valores.
Você entenderá sobre os conceitos fundamentais, aprenderá como as ações são
negociadas em bolsa, verá que há oportunidades diárias e saberá quais são as
principais ferramentas de análises.

1 em cada R$ 10,00 investidos na
Bolsa é intermediado pela XP.
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A XP Investimentos criou um ambiente com os melhores profissionais do mercado
para lhe auxiliar em cada etapa do seu processo como investidor, desde os conceitos mais básicos até as estratégias mais avançadas sobre os investimentos no
mercado de renda variável.
Você terá a sua disposição um time de analistas certificados para lhe ajudar durante todo o pregão em salas virtuais, além de contar com a ajuda em diversos tipos de
mercado. Nossos analistas são especializados e poderão lhe ajudar com os seus
investimentos no mercado de ações, de índice e de dólar futuro, de opções, no mercado agrícola (milho, soja, boi e café), nas operações de Long & Short e de Tape
Reading.
No nosso ambiente virtual, você poderá interagir com nossos profissionais, tirar
dúvidas a qualquer momento e ter as melhores recomendações do mercado em
suas mãos. Além de todo este serviço à sua disposição, você poderá acompanhar
a performance das recomendações sugeridas nas salas de controle de operações e
também terá acesso aos relatórios com as principais informações do mercado e
sugestões de investimentos.
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O QUE SÃO AÇÕES?

1

Ações são títulos nominativos e negociáveis, que representam uma fração do capital social de
uma empresa. Ao comprar uma ação, o investidor se torna sócio da empresa, ou seja, de um
negócio. Além disso, ele passa a correr os riscos deste negócio bem como participa dos lucros e
prejuízos como qualquer empresário.
Quem compra uma ação na Bolsa de Valores está levando uma pequena parte de uma empresa
de terceiros e passa a ser chamado de acionista minoritário. Ser sócio de uma empresa listada na
Bolsa de Valores traz algumas vantagens. Um exemplo disso é que enquanto a entrada ou a saída
na sociedade de uma empresa limitada ou de capital fechado requer um processo burocrático de
alterações de contratos sociais, comprar ou vender uma ação de uma empresa listada em bolsa
é um ato feito eletronicamente com poucos cliques. A liquidez do mercado acionário, também,
permite ao investidor ter a opção de se retirar da sociedade e migrar para outro negócio mais
atraente a qualquer momento.
Na BM&FBovespa são negociadas as ações de quase 600 empresas de diferentes segmentos e
setores da economia. Comprando ações você se torna sócio destas companhias e passa a participar dos seus resultados.

Veja abaixo alguns exemplos de grandes empresas que possuem ações negociadas na
BM&FBovespa.
•

Bancos: Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Santander

•

Petrobrás

•

Vale

•

Lojas Americanas

•

Natura

•

Brasil Foods

•

Usiminas

•

Gerdau

eBook Como investir em ações?

4

1.2 Tipos de ações
Ações Ordinárias – ON
É o tipo de ação que concede o direito de voto nas assembleias da companhia ao seu detentor. Ou
seja, se você for um investidor que possuir uma quantidade representativa das ações ordinárias,
você poderá opinar nas estratégias definidas pelo conselho de administração da empresa.

Codificação: As ações ordinárias negociadas na bolsa têm o código 3, como por exemplo: Petrobras (PETR3), Itaú (ITUB3), Banco do Brasil (BBAS3). Todas as ações que tiverem o final 3 são
ações ordinárias.

Ações Preferenciais – PN
Os investidores que possuem as ações preferenciais têm preferência no recebimento dos dividendos pagos pela empresa quando ela tem lucro.
Codificação: As ações preferenciais têm os códigos 4, 5 e 6, como por exemplo: Petrobras
(PETR4), Bradesco (BBDC4), Usiminas (USIM5), Eletrobras (ELET6). Todas as ações que tiverem o
final 4 ou 5 são ações preferenciais.

Observação: as ações PN são aquelas que, geralmente, têm maior liquidez.
Units
São ativos negociados de forma composta, ou seja, não se trata de uma ação especificamente e
sim de um grupo de ações negociadas em conjunto através de um único código de Bolsa. As
ações Units tem o código 11.

Exemplos:
EMPRESA KLABIN

SUL AMÉRICA

BANCO SANTANDER

KLBN11

SULA11

SANB11

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

1 AÇÃO ON

1 AÇÃO ON

1 AÇÃO ON

4 AÇÕES PN

2 AÇÕES PN

1 AÇÃO PN
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O QUE É BOLSA DE VALORES?

A bolsa de valores é o mercado organizado onde se negociam ações de sociedades de capital
aberto (públicas ou privadas) e outros valores mobiliários, tais como as opções. No cenário
econômico atual, no qual predominam o uso intensivo de tecnologia e a grande competição
entre as empresas e a globalização, as empresas não podem depender única e exclusivamente
dos recursos próprios para financiar sua expansão. Nesse sentido, uma alternativa disponível
para as empresas se capitalizarem é a abertura de capital.
Abrir capital significa tornar-se uma companhia autorizada pela CVM a realizar emissões públicas, como debêntures, ações e bônus de subscrição. A empresa em fase de crescimento necessita de recursos para financiar seus projetos de expansão.
A abertura de capital representa uma excepcional redução de risco para a empresa. Também,
diferentemente de empréstimos, não exige rendimento definido: o retorno dos investidores
depende do desempenho da empresa.
No processo das negociações em ações há 2 (dois) tipos de mercado, o primário e o
secundário, nos quais o investidor pode atuar. O mercado secundário é o mais utilizado entre os
investidores.

Mercado Primário
Mercado Primário compreende o lançamento de novas ações no mercado, mais conhecido
como IPO (Initial Public Offering).
As empresas vendem suas ações no mercado primário (oferta inicial) para captar recursos para
se financiar. Ocorre a canalização direta dos recursos monetários.

Mercado Secundário
Local, no qual os investidores negociam as ações entre si. Após o lançamento inicial das ações
no mercado primário (oferta inicial), os investidores negociam as ações com outros investidores e não diretamente com a empresa.
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Curiosidade:
A XP é a maior corretora do Brasil que participa ativamente dos IPOs que são realizados
na Bolsa de Valores. Caso você tenha interesse de comprar as ações diretamente da
empresa no momento de abertura do capital, você poderá fazer isso pela XP.
A XP possui diversas plataformas para você negociar ações no mercado:
Clique aqui e confira.
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COMO INVESTIR NA BOLSA DE
VALORES?

Para começar a investir na bolsa, comprando e vendendo ações, abra uma conta totalmente
gratuita na XP, o processo cadastral é rápido e prático. Após isso, transfira o dinheiro para a sua
conta e escolha o investimento que mais adeque ao seu perfil. Caso tenha dúvidas sobre esse
procedimento, acesse:
http://www.xpi.com.br/atendimento.aspx
Depois, abra o seu Home Broker, clique em book de ofertas e posteriormente em comprar e
vender para fazer o investimento.
Resumindo, são apenas 3 passos:
1) Abra uma conta na XP.
https://investimentos.xpi.com.br/#/passo/1

2) Quando tiver acesso a sua área de cliente, clique em HomeBroker e escolha no seu home
broker ou plataforma a ação que quer comprar ou vender.
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3) Clique em enviar a ordem e acompanhe os resultados do seu investimento.
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COMO GANHAR DINHEIRO COM AÇÕES

Existem 4 importantes formas para você ganhar dinheiro com as ações:

Valorização das Ações
Quando você compra uma ação e, após um determinado período, a cotação das ações subiu,
você ganhará na diferença dessa oscilação.
Exemplo:
No dia 1 você compra 1.000 ações Preferenciais da Petrobras (PETR4) a R$10,00, após 2 dias as
ações estão sendo cotadas a R$ 10,80 e você decide vender sua posição, neste caso você ganhará R$ 800,00 tendo um lucro de 8% em 2 dias.

Desvalorização das Ações
Existem diversos investidores no mercado que adquirem ações para o longo prazo, logo, não
pretendem vender suas ações de imediato. Neste caso, eles disponibilizam as ações para serem
emprestadas para outros investidores e cobram uma taxa de aluguel.
Quando você identificar que uma ação poderá cair, você poderá pegar as ações emprestadas que
estão disponíveis para aluguel e vender para outro investidor, ou seja, você venderá uma ação que
não é sua. Para você ganhar nesta operação, as ações precisam cair para você recompra-las mais
baratas e devolvê-las a quem lhe emprestou.

Exemplo:
Você vende 1.000 ações da Petrobras a R$ 10,00, note que você está vendendo uma
ação que não possui, você emprestou. Após 3 dias, as ações têm uma desvalorização e
passam a ser cotadas a R$ 9,50. Neste caso, você compra as ações neste preço e com
isso irá devolvê-las para o investidor que lhe emprestou. Assim, você ganhou R$ 0,50
centavos por ação e teve um lucro de R$ 500,00 (5%).
Se as mesmas ações que você pegou emprestadas subirem, você terá um prejuízo, pois
terá de compra-las mais caras para devolver ao investidor que lhe emprestou.
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Dividendos
É a parcela do lucro apurado pela empresa, que é distribuída aos acionistas no encerramento do
exercício social (balanço). Pela lei das sociedades anônimas (S.A.), deverá ser distribuído um
dividendo mínimo de 25% do lucro líquido apurado pela empresa.

Juros sobre Capital Próprio – JCP
Remuneração sobre o capital investido na empresa paga ao acionista em dinheiro, substituindo
total ou parcialmente o dividendo.
Para a empresa, muitas vezes, o uso de JCP é vantajoso do ponto de vista fiscal, já que o valor é
considerado despesa financeira. Com isso, ela reduz o lucro tributável, diminuindo o IR a ser pago
pela empresa.
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TIPOS DE ANÁLISES

Para você investir em ações, há dois tipos de análises que poderão lhe ajudar a identificar as melhores ações.

Análise Técnica
A Análise Técnica é o estudo da dinâmica do mercado por meio dos sinais que o próprio mercado
emite. Análise Técnica, também, é conhecida como análise gráfica por se tratar de estudos baseados no deslocamento do preço no tempo. A melhor forma de ver o preço movimentar no tempo é
por meio de gráficos.
A escola da Análise Técnica acredita que todos os fatores que podem influenciar no preço de um
determinado produto são descontados pelo mercado no processo contínuo de negociação que
determina esse preço. A Análise Técnica acredita que, por mais que alguém tenha conhecimento
de todos os fatores fundamentais que afetam o preço de uma mercadoria, tais como clima,
greves, decisões políticas, fatores de demanda, ainda assim não terá todos os dados necessários
a compreensão total.

Alguns pontos importantes norteiam os investidores a utilizarem a análise técnica:
•

Todos os fatores externos já estão embutidos no último preço da ação;

•

Os preços se movimentam em tendência;

•

O futuro repete o passado;

Confira também o nosso
e-book de Análise técnica.

Análise
técnica

Download e-book
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Análise Fundamentalista
A Análise Fundamentalista é a ferramenta usada para determinar o potencial de desempenho de
uma ação, o “preço justo” de um determinado ativo. Estudos são realizados em diversas variáveis,
como projeção de lucros da empresa, endividamento da companhia, o retorno esperado para os
acionistas, variáveis macroeconômico e setorial que possam afetar a companhia.
A Bolsa de Valores não é um jogo, loteria ou um local de apostas. Muitos pensam que os investidores agem na Bolsa como se apostassem em cavalos de corrida. Uma boa estratégia de investimentos deve permitir ganhos mesmo não contando com a sorte.

Curiosidade: Na XP você terá acesso a diversos relatórios técnicos e fundamentalistas de diversas empresas. Você poderá contar com os melhores analistas do mercado que possuem carteiras recomendadas, sugestões de operações de curto, médio e longo prazo.

Ainda tem dúvidas sobre como
investir na bolsa?
Acesse o nosso mini curso.

Tenha acesso aos mais diversos
relatórios e análises.
Arena do Investidor

eBook Como investir em ações?

13

Invista na maior
corretora independente
do Brasil
1 EM CADA

MAIS DE

3 EM CADA

MILHÕES

10

MINI CONTRATOS

de ordens executadas
na Bovespa em 2016.

investidos na bolsa é
intermediado pela XP.

de dólar e índice são
negociados pela XP.

R$

40

R$

40
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Este material foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S/A (“XP Investimentos” ou “XP”) e não deve ser considerado um relatório de análise para os fins do artigo 1º da Instrução CVM nº 483, de 6 de julho de 2010. Este material
tem caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo material promocional,
solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, investimento, sugestão de
alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os prazos, taxas e condições aqui contidas são meramente indicativas.
As informações contidas neste relatório foram consideradas razoáveis na data em que ele foi divulgado e foram
obtidas de fontes públicas consideradas confiáveis. A XP Investimentos não dá nenhuma segurança ou garantia, seja
de forma expressa ou implícita, sobre a integridade, confiabilidade ou exatidão dessas informações. Este relatório
também não tem a intenção de ser uma relação completa ou resumida dos mercados ou desdobramentos nele abordados.
Os instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este
material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de
qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento.
A XP Investimentos não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas
informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que
venham a decorrer da utilização deste material ou seu conteúdo.
Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros.
A Arena do Investidor é formada por analistas da área de Análise da XP Investimentos CCTVM S/A (“XP Investimentos”), constituída em conformidade com a ICVM nº 483/10 e alterações posteriores.
A Arena do Investidor tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar a sua própria
decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer
produto.
Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também ser divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou
redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento
expresso da XP Investimentos.
A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se
sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por
meio do telefone: 0800 722 3710.
Para maiores informações sobre produtos, tabelas de custos operacionais e política de cobrança, favor acessar o
nosso site: www.xpi.com.br.
ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO.
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