Maurício Bastter: saiba quem
é ele
Maurício Bastter Hissa sempre foi um apaixonado pelo mercado
financeiro e estreou na compra e venda de ações aos 18 anos.
Apesar disso, a carreira como investidor somente deslanchou
muitos anos depois.
Antes de ser um especialista em investimentos, Hissa estudou
Educação Física e Medicina. Nunca exerceu a primeira
profissão, mas atuou como médico por 15 anos, até decidir
mergulhar de cabeça no mundo das ações.

Hoje, o doutor Hissa é o famoso escritor e consultor de
finanças Bastter – nome do seu cão e que ele adotou como
apelido, quando começou a usar a internet.
A fama veio e o nickname Bastter foi incorporado ao nome
principal – Maurício Bastter Hissa. É usado, também, no site
(Bastter.com.br), criado e mantido por Hissa para educar o

pequeno investidor sobre operações na Bolsa. O site
disponibiliza análises e técnicas de aplicações e mantém
fóruns sobre o mercado de capitais.

A trajetória
O carioca Bastter viveu as primeiras experiências no mercado
financeiro ainda muito jovem e não obteve o sucesso esperado.
Decidiu então investir na carreira de Medicina e por algum
tempo dividiu o seu tempo entre as mudanças na saúde dos seus
pacientes e o sobe e desce da Bolsa de Valores.
Mesmo sem formação acadêmica em Finanças, Bastter sempre foi
apaixonado pela área. Uma paixão que o levou a dedicar horas
de estudos por conta própria, a experimentar e errar, a tentar
de novo, até descobrir como fazer a coisa certa. Hoje, é
mestre no mercado de ações.
Bastter errou bastante no início, mas conseguiu converter
todas as falhas em aprendizado. Em entrevistas, ele conta que
começou com os livros de análise técnica e fundamentalista. Em
seguida, abriu uma conta na corretora e começou a “acompanhar
o mercado”.
Bastter reconhece que empolgou-se demais e passava horas em
frente ao computador “esmiuçando o gráfico da ação da vez e
esperando o resultado da operação diariamente”.
No fórum do seu site, Bastter conta que depois de um ano
conseguiu apenas perder dinheiro. O sonho de ficar milionário
não veio e ele acordou para a realidade. Saiu da bolsa, pagou
as dívidas e encerrou as atividades.
No entanto, essa aposentadoria também durou pouco. A paixão
pelos investimentos continuou batendo aceleradamente no
coração do médico. Assim, em 2012, Bastter reiniciou-se no
mercado de ações.

A estratégia

Bastter revelou que a maior parte dos seus investimentos são
direcionados para a compra mensal de ações de boas empresas
(Blue Chips), para fazer poupança e comprar mais ações.
A estratégia de Bastter, criador da filosofia de acumulação de
patrimônio, é montar uma carteira de Blue Chips. Essa ação,
segundo ele, é importante, mas o investidor precisa tomar
cuidado para não se iludir com a promessa de rendimentos muito
acima do CDI.
Ou seja, não pense que você vai ficar rico, adivinhando o
futuro. Ainda, segundo Bastter, não se pode acreditar em
promessas fáceis e boatos, nem apostar no daytrade sem ter
preparo suficiente. Se seguir por esse caminho, terá fracasso
garantido.

Filosofia Bastter de acumulação de

patrimônio
Saber o que está fazendo é o primeiro passo para reduzir erros
e maximizar ganhos. De acordo com Bastter, erros atrás de
erros podem sair caro para o investidor, especialmente, em
longo prazo. Por outro lado, investimentos corretos abrem as
portas do cofre para a fortuna.
Bastter lembra ainda que é necessário escolher entre ser sócio
ou trader. O sócio compra uma ação da empresa para lucrar em
longo prazo. O trade pensa em curto prazo. Os maiores
acumuladores de patrimônio na bolsa são sócios de empresa
sólidas.

4 dicas de ouro do “doutor” em
investimentos

Se você é um pequeno investidor, trabalhe e ganhe
dinheiro para aumentar o seu investimento na
Bolsa. Não caia na tentação de comprar e vender em

curto prazo, porque, trocando migalhas por
migalhas, você perderá dinheiro na certa.
Focar apenas nas taxas é uma estratégia perigosa,
isso porque uma rentabilidade expressiva do
momento não garante o mesmo resultado mais
adiante. O ideal é manter-se em bons investimentos
por um máximo de tempo possível.
Não invista com base apenas na cotação (preço).
Muitas vezes a cotação não mostra a realidade. Por
exemplo, uma empresa de valor, pode estar com
preço momentaneamente baixo, mas certamente dará a
volta por cima.
Fique de olho nos balanços financeiros das
empresas. Lá está o mapa da mina, ou seja, os
dados que interessam, como os lucros, dívidas etc.

Frases de Bastter
Algumas frases do “doutor” dos pregões podem acender uma
luzinha para você que está pensando em investir em ações.
Veja:

Invista também na leitura
Bastter é autor dos livros “Investindo Em Opções” e “Eu Quero
Ser Rico!”, entre outros. Ele realiza palestras e grava vários
vídeos sobre investimentos, além de manter o site de acesso
gratuito.
O resumo do livro “Eu Quero Ser Rico!” está no app do 12min,
nos formatos de microobook e audiobook.E

Eu Quero Ser Rico – Maurício Bastter
Hissa

Ficar rico, na teoria, é fácil. Na prática, a coisa muda.
Nesta obra, Bastter lembra que a inércia do cotidiano nos
mantém escravos de um sistema que só deseja lucrar em cima do
nosso trabalho. Para o autor, o certo é colocar o sistema para
trabalhar para nós em vez de sustentá-lo. Entretanto, só a
minoria faz isso. Você pode fazer parte desse seleto grupo.
Mas, se você quer vencer, é preciso mudar a sua forma de agir
e pensar. Ser uma exceção. E principalmente poupar dinheiro e
pensar em longo prazo, algo difícil para a maioria das
pessoas.
Mauricio Hissa nos ensina de forma ágil, precisa e sem
conversa fiada, a ficarmos ricos. Ou seja, pare de buscar
saídas fáceis, resultados rápidos e gurus da riqueza.
Confira o microbook por aqui mesmo:

Eu Quero Ser Rico!
Outra dica de ouro para quem pensa em entrar no mundo dos
investimentos para ganhar é o livro de Benjamin Graham, que
tem inspirado inúmeras pessoas ao redor do mundo. O autor
introduz diversos conceitos e ajuda investidores a não
cometerem erros e a terem estratégias de longo prazo bem
desenvolvidas. Anote aí.

O Investidor
Graham

Inteligente

–

Benjamin

Esse livro é um guia sobre como ganhar dinheiro na bolsa. E,
segundo o autor, o primeiro passo para se tornar um investidor
inteligente é entender a diferença entre especulação e
investimento.
Ou seja, o investimento garante que seu dinheiro inicial
esteja salvo e que gere retornos adequados. Qualquer coisa
diferente disso é especulação. O investidor experiente deve
estar disposto a levar para casa retornos adequados e justos e
nunca perseguir retornos exagerados.
O investidor experiente, além de ficar satisfeito com os
retornos adequados, considera vantajosa a segurança de seu
dinheiro e busca a garantia de que seus investimentos são
sólidos. Essas características diferenciam o investidor
experiente do especulador, que corre riscos de perder todos os
seus investimentos de uma só vez
Se você quer aprender um pouco mais sobre como lidar com
dinheiro, alcançar a independência financeira ou acumular
patrimônios, o 12min tem uma quantidade enorme de outras obras
esperando por você. Aproveite!

