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INTRODUÇÃO

Vilfredo Pareto foi um proeminente cientista político, 
sociólogo e economista italiano que viver durante a virada do 
século passado.

Foi a partir de uma observação sua que, várias décadas 
depois de sua morte, um consultor de negócios batizou um 
dos mais conhecidos princípios de economia e gestão de 
negócios, o Princípio de Pareto.

Segundo o Princípio de Pareto, em boa parte dos eventos 
que ocorrem na natureza e também em nossa vida cotidiana, 
80% dos efeitos são fruto de somente 20% das causas.

Assim, da mesma forma como Pareto observou no final do 
séc. XIX que 80% das vendas que fazem vem de 20% dos 
clientes (e não raramente são feitas por 20% de seus 
vendedores, baseando-se em 20% dos produtos).

De acurácia questionável, o princípio, porém, traz valiosos 
insights e um importantíssima mensagem para todos: Na 
vida, é importante saber no que devemos focar se queremos 
buscar resultados ótimos e rápidos para nós ou nossas 
empresas.

Focar nos "80%" errados é, na maioria das vezes, perda de 
tempo e, é claro, dinheiro.

No mundo dos investimentos essa é uma verdade 
inquestionável.
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Posso afirmar categoricamente, com a experiência de 
quem acompanha há mais de 20 anos a forma como os 
investimentos são realizados, que corrigindo somente 20% 
de seus erros as pessoas poderiam cortar 80% de suas 
perdas, transformando quase todos seus investimentos em 
casos de sucesso.

São poucos erros, mas que causam prejuízos enormes.
E o maior responsável por estes erros são, sem sobra de 
dúvidas, os próprios bancos, que com suas máquinas 
incrivelmente eficazes de propaganda criam competentes 
"armadilhas" para levar o dinheiro de seus clientes embora.

Sempre gostei de comparar o que fazem os bancos com 
seus clientes com o que fazem os mágicos em suas 
apresentações.

O maior segredo de um bom mágico é trazer a atenção do 
público para tudo aquilo que não importa durante sua 
exibição e exatamente na hora que importa, a do truque, 
fazer com que ninguém esteja prestando atenção.

É assim que a maioria das pessoas é levada a lidar com 
seus investimentos; não entende (e, portanto, não se 
importa) com o que faz diferença e gasta energia e 
atenção com coisas que não deveriam ter a menor 
importância.
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Não parece curioso que as pessoas paguem sem 
reclamar mais de 100 Bilhões de reais em tarifas por 
ano aos 5 maiores bancos do país (quase o orçamento 
dos ministérios da Saúde e Educação juntos) e por 
causa de um aumento de centavos na tarifa de ônibus 
parem o país com protestos e quebradeiras?

Foca no que tem importância, os 20% que se 
transformam em 80, este o grande segredo de 
qualquer pessoa de sucesso.

E é exatamente esta a missão deste e-book! Fazer com 
que você descubra exatamente onde estão as falhas 
que está cometendo para, literalmente, da noite para o 
dia alinhar sua rota e rumar em direção a merecida e 
possível independência financeira.

É muito mais simples do que você imagina: Basta não 
cometer nenhum dos 7 erros a seguir, os sete pecados 
capitais dos investidores, e seus investimentos 
imediatamente passarão a ter uma chance de sucesso 
incrivelmente maior.

Então vamos a eles:
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CONFUNDIR O QUE É UM BANCO COM O QUE É UM 
FUNDO DE INVESTIMENTO

Quantas vezes você não perguntou a um amigo ou parente onde 
o dinheiro dele estava investido e a resposta foi: "No banco XYZ".

Pois é, um erro comum que as pessoas cometem é imaginar que 
bancos e fundos de investimento são a mesma coisa. Ou pelo 
menos que tenham o mesmo risco.

E é exatamente por cometer este erro que a grande maioria dos 
brasileiros ainda investe seu dinheiro nos fundos de investimento 
oferecido pelos grandes bancos, infelizmente os que, também na 
maioria das vezes, apresentam os piores resultados.

Bancos e fundos de investimento são duas coisas completamente 
diferentes.

Na verdade duas empresas completamente diferentes, já que 
fundos de investimento tem seu próprio CNPJ!

A maneira mais fácil de compreender seja imaginando o banco 
como um cofre.

Quando você abre uma conta corrente em um banco destes de 
agência de rua, que anuncia na televisão, tem talões de cheques e 
cartões de crédito e bicicletas rodando pela rua com suas marcas, 
está na verdade depositando seu dinheiro dentro de um cofre.

Só que o dinheiro dentro de um cofre não rende nada, e isto em 
um país com histórico de inflação como o nosso pode ser 
perigoso.
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Exatamente por existirem 
diversos objetivos possíveis, 
existem também uma grande 
variedade de fundos de 
investimento. Fundos de ações, 
de renda fixa, de curto prazo, 
de longo prazo, fundos 
imobiliários, fundos 
multimercado, entre diversos 
outros.







E depois que se tornou um dos mais rentáveis, isto significa 
que a aposta já foi!



.









Fica aqui a dica então, antes de 
fazer qualquer investimento dê 
um google e veja o que virá 
(isso para quem ainda não fez 
meus cursos, estes saberão 
avaliar se os investimentos são 
ou não uma boa opção).
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Se puder deixar uma última 
dica para proteger meus 
amigos investidores antes de 
finalizarmos este e-book (e 
que por estar no final não 
deve ser entendida como 
menos importante) esta dica 
seria: Nunca vá na "dica" dos 
outros quando o assunto for 
investimentos! Nunca mesmo!




