Indicamos bons livros sobre
investimentos

Você se mata de trabalhar, mas nunca tem dinheiro? Ou você tem
o dinheiro e não sabe como multiplicá-lo? Em qualquer
situação, os livros sobre investimentos podem ajudá-lo a
conquistar os seus primeiros milhões.
A equipe 12min selecionou os títulos mais procurados em todo o
mundo sobre o assunto. Você deve ler, entender e aplicar tudo
o que aprender com os autores. Lembre-se: eles são
especialistas e, muitos, contam a própria experiência. Vamos
lá:

15 livros sobre investimentos pra
você dar os primeiros passos

Em Busca do Tesouro Direto – Miguel
Longuini & Samy Dana

Esse é um guia para investir em títulos públicos. Os autores
esclarecem sobre as opções do Tesouro Direto, começando pelo
Tesouro Prefixado, que é um título prefixado e com fluxo único
de pagamento.
Depois, Miguel Longuini e Samy Dana falam sobre Tesouro Selic,
que são títulos pós-fixados e indexados à taxa Selic, e o
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais, títulos prefixados,
mas com pagamentos semestrais de cupons de juros.
Os autores seguem detalhando o Tesouro IPCA+, pós-fixadas e
indexadas ao IPCA e o Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, que
são também títulos pós-fixados ao IPCA, mas que possuem
pagamento de cupons semestrais.
Achou complicado? Pois, esse guia foi elaborado exatamente
para descomplicar tudo isso e permitir que você aprenda de vez
a investir no Tesouro. Uma excelente opção entre os melhores
livros sobre investimentos.

Thinking In Numbers – Daniel Tammet

Os números moldam nossos dias, da hora que acordamos até o
momento que vamos dormir. Ao ir para o trabalho diariamente,
você deve agradecer aos números por terem ajudado um
engenheiro de transportes a calcular as distâncias e ângulos
em sua cidade.
Você pode agradecer a matemática por ajudar os policiais a
descobrirem os limites de velocidade e as distâncias das
paradas obrigatórias. Se você vive em uma grande cidade, deve
ter visto números classificando as ruas também! E muito mais…
Nesse livro, o escritor Daniel Tammet lembra que, para algumas
pessoas, a matemática é uma ferramenta para determinados
momentos. No entanto, ele garante que isso é um erro.
Enfim, os números estão em nossas vidas e não se limitam a
coleções de dígitos aleatórios. Pelo contrário, a linguagem
dos números afeta a forma como viajamos, planejamos, pensamos
e vivemos, por séculos. Uma ótima dica para abrir a sua lista
de livros sobre investimentos.

Ações Comuns, Lucros Extraordinários –
Philip Fisher

Esse é um dos livros sobre investimentos em ações que você
precisa ler. Ler e entender. De acordo com o autor, o processo
de investir é exigente demais e demanda muito conhecimento e
maturidade.
Philip Fisher afirma que, geralmente, é mais fácil dizer o que
vai acontecer com o preço de uma ação no mercado do que quanto
tempo vai levar para que isso aconteça. Outra questão
relevante é a natureza inerentemente enganosa do mercado de
ações.
Fazer o que todos estão fazendo no momento é, em geral, uma
atitude absolutamente errada. Desta forma, é imprescindível
você se familiarizar com os métodos e riscos do processo e
preparar-se antes de se aventurar na compra e venda de ações.
Enfim, você vai aprender os passos corretos para o sucesso nos
seus investimentos. Ações Comuns, Lucros Extraordinários
também enrique a nossa lista de livros sobre investimentos.

Os Ensaios de Warren Buffett – Warren
Buffett

Aqui está um dos melhores livros para aprender sobre
investimentos. Warren Buffett disponibiliza para você lições
valiosas. Um dos homens mais ricos do mundo, ele construiu sua
fortuna com investimentos bem-sucedidos em Wall Street.
Desde que Buffett assumiu a Berkshire Hathaway, o Valor
Patrimonial por Ação teve uma taxa composta de crescimento de
23,8 % ao ano. Nada mal. Mas qual o segredo desse sucesso
todo.
Nessa obra, Buffett abre o jogo e compartilha informações que
o ajudaram a chegar ao topo. Ele, inclusive, revela os 12
princípios de negócios da Berkshire Hathaway, que guiam todas
as ações da empresa.
Além disso, Buffett deixa claro que manterá o princípio
aprendido com Ben Graham. Ou seja, “tenha medo do inimigo ou
da pessoa compulsiva, mas seja amigo do fundamentalista”.
Uma preciosidade entre os livros sobre investimentos.

O Capital no Século XXI – Thomas Piketty

Nenhum livro de economia publicado nos últimos anos causou
tanto impacto quanto O Capital no Século XXI. Aqui, o autor
disserta sobre o impacto da globalização e do desenvolvimento
econômico em nossas
contemporâneo.

vidas,

na

economia

e

no

mundo

Thomas Piketty descreve sobre a desigualdade de riqueza
“espontaneamente alta” e alerta para a necessidade de se
corrigir esse desvio. E essa solução, garante, não virá
naturalmente. Ou seja. exige mudanças na política, visando
acabar com o abismo e nivelar o campo do jogo.
Enfim,

Piketty,

lança

uma

reflexão

profunda

sobre

o

capitalismo, mostrando como uma economia capitalista não
controlada pode conduzir a uma grande e perigosa desigualdade
entre as classes média e alta.
Cada afirmação é sustentada por dados e pesquisas extensas,
como evidências de tendências anteriores e, também, com
estatísticas reais. Imperdível na lista de livros de finanças.

A Ascensão do Dinheiro – Niall Ferguson

Quando se estuda sobre finanças, é imprescindível conhecer
sobre a história financeira do mundo. E é isso que você vai
aprender com o historiador Niall Ferguson, considerado pela
revista Times uma das pessoas mais influentes do mundo,
Ferguson descreve toda a evolução do dinheiro para os padrões
atuais, desde o seu surgimento. Segundo ele, o dinheiro nem
sempre existiu, mas mudou o ser humano, que de caçador passou
a ser participante financeiro.
Além disso, ele explica como o conceito do dinheiro é mais
importante do que o objeto em si, e dá uma passada pelo
mercado de ações e bolhas financeiras. Ferguson explica,
ainda, o que são títulos do governo e porque o mercado
imobiliário deixou de ser um bom investimento.
Nessa obra, que é sucesso entre os melhores livros sobre
investimentos, você vai entender como a China ganha poder a
cada dia. Alguns especialistas estimam, inclusive,
que os
chineses comandarão a econômica mundial até 2027.

Investimentos
Cerbasi

Inteligentes

–

Gustavo

Na maioria das vezes, o primeiro milhão a ser conquistado é
sempre o mais difícil. Desta forma, Gustavo Cerbasi aconselha
que, se você não tem milhões investidos, deve lembrar-se
disso, antes de se aventurar nas formas de multiplicação de
seus rendimentos.
Segundo Cerbasi, é comum que o investidor iniciante sinta-se
muito mais inseguro, confuso e assustado com as orientações
que encontra do que aqueles que já erraram, acertaram e
acumularam conhecimento ao longo do tempo.
Uma das primeiras etapas a ser vencida no início dos
investimentos é descobrir o que não é um investimento. A
moradia, por exemplo, não é um investimento, mas sim um
consumo. Ou seja, dinheiro consumido em uma moradia não se
propõe a ser multiplicado.
Além disso, você não poderá dispor do dinheiro que vale sua
casa diante de outra oportunidade de negócio – em outras
palavras, a casa própria não lhe proporciona boa liquidez.
Enfim, aprenda tudo com quem entende do assunto. Saiba como
equilibrar as suas contas e ainda multiplicar o seu dinheiro
com um dos fantásticos livros sobre investimentos.

Dobre seus Lucros – Bob Fifer

É evidente que em uma lista de livros sobre investimentos deve
constar um tema tão importante: como impulsionar o lucro das
empresas. E não se trata de um sonho. Pelo contrário, Bob
Fifer tem um plano claro para levar qualquer empreendimento
até essa meta.
Como consultor financeiro, Fifer analisou várias empresas
americanas antes de elaborar esse guia de como aumentar a sua
lucratividade. E, segundo ele, em primeiro lugar, você tem que
colocar o lucro como foco principal. Depois, é preciso
trabalhar em três grandes pilares: sua cultura, seus custos e
suas vendas.
Você vai ganhar em redução de custos, aumento das vendas e
melhora dos resultados. Dobre seus Lucros destaca-se entre os
melhores livros sobre finanças e investimentos.

O Investidor
Graham

Inteligente

–

Benjamin

Você quer evitar erros e aprender a executar estratégias de
longo prazo bem-sucedidas? Aprenda com Benjamin Graham como
ganhar dinheiro na Bolsa.
De acordo com o autor, o primeiro passo para se tornar um
investidor inteligente é entender a diferença entre
especulação e investimento. O investimento garante que seu
dinheiro inicial esteja salvo e que gere retornos adequados.
Qualquer coisa diferente disso é especulação.
O Investidor Inteligente foi apontado por Warren Buffet como
“o melhor livro já escrito sobre investimentos”. Nada mal, se
levarmos em consideração que Buffet integra a lista da Forbes
das pessoas com maior capital no mundo.
Então, inclua mais essa dica entre os seus livros sobre como
investir na Bolsa de Valores e na sua educação financeira.

Venture Deals
Mendelson

–

Brad

Feld

&

Jason

Entre os melhores livros sobre investimentos, esse é
direcionado para o empreendedor que busca por um investimento
para alavancar o seu negócio. Os autores ensinam o leitor a
lidar com investidores e advogados numa negociação.
Brad

Feld

&

Jason

Mendelson

revelam,

ainda,

algumas

estratégias para se chegar a um acordo justo para todas as
partes envolvidas. E mostram, ao mesmo tempo, um pouco mais
sobre ecossistema dos fundos de venture capital, explicando,
de maneira prática e didática, como as coisas funcionam.
Assim, você vai aprender sobre como levantar dinheiro para o
seu empreendimento.

Brazillionaires – Alex Cuadros

Existe uma história fascinante por trás do sucesso econômico
do Brasil, da ascensão de seus bilionários e, em alguns casos,
de sua subsequente queda.
Em Brazillionaires, considerado um dos melhores livros do ano,
em 2016, pela Financial Times, Alex Cuadros conta um pouco
sobre o passado do país, retrata a presença forte da corrupção
e cita casos de bilionários brasileiros e suas enormes
fortunas.
Na lista dos bilionários brasileiros e suas enormes fortunas,
que os colocam no topo da pirâmide econômica, está o trio da
Ambev (Jorge Lemman, Marcel Telles e Beto Sucupira), entre
outros. O autor ainda descreve a trajetória de sucesso e queda
de Eike Batista.
Infelizmente, o Cuadros destaca que o modelo brasileiro tem um
histórico de corrupção, que se perpetua por séculos. Segundo
ele, isso causa desigualdade e paternalismo. E, nesses casos,
exemplos não faltam, muitos deles da nossa história recente.
Brazillionaires é imprescindível em uma lista de livros sobre
investimentos.

Eu Quero Ser Rico! – Maurício Bastter
Hissa

Esse é um passo-a-passo para você alcançar a sua independência
financeira. Segundo Maurício Hissa, a fórmula da riqueza é
simples: [Riqueza = (Ganhos – Gastos) * Juros]. O problema,
entretanto, é que entre o dinheiro e a riqueza existe um fator
fundamental: o ser humano.
Diversas teorias conjecturam sobre a riqueza e suas fórmulas,
planos e estratégias para conquistá-la, mas a única coisa que
pode realmente produzi-la é você mesmo. A saída? Poupar todo
mês. Só assim o seu capital aumenta.
E como a riqueza é produto dos juros sobre o que sobra no fim
do mês e é poupado, Hissa ensina o que você pode fazer para
acumular mais capital:
1. Ganhar mais.
2. Gastar menos.
3. Aumentar a taxa de juros que incide sobre nosso capital
acumulado.
4. Aumentar o tempo que o capital fica acumulado, pois,
mais tempo significa mais juros.
Mas você não sabe como fazer isso na prática, principalmente,
quando o assunto é investimento? Tudo bem, porque esse livro

foi escrito exatamente para tirar as suas duvidas. Inclusive,
colocando o sistema para trabalhar a seu favor e não o
contrário.
Assim, se você quer de fato saber como ganhar dinheiro, leia
essa obra que é sucesso entre os livros sobre investir na
bolsa.

Os Segredos da Mente Milionária – T. Harv
Eker

Provavelmente, você ouviu dos seus pais frase do tipo
“dinheiro não nasce no fundo do quintal”. Se ouviu e
concordou, provavelmente, você se programou para ser pobre.
Outros, portanto, não aceitaram e foram atrás de acumular
fortuna.
Esse é um dos exemplos que o autor do livro Os segredos da
Mente Milionária usa para explicar porque algumas pessoas
juntam dinheiro com facilidade e outras estão sempre no
vermelho.
T. Harv Eker garante que as causas estão bem atrás, ainda na
infância. Mas a boa notícia é que você pode se reprogramar
para aumentar o seus ganhos significativamente. Para isso,
você precisa ser capaz de combinar seu jogo mental e suas

ferramentas para se tornar realmente rico.
Esse é um dos melhores livros sobre investimentos que
selecionamos para você.

Pai Rico Pai Pobre – Robert Kiyosaki

Quase metade dos brasileiros (45,8%) não tem controle sobre
seu orçamento e não sabe o quanto ter um sistema básico de
finanças pode fazer maravilhas. É esse o tema do livro Pai
Rico Pai Pobre, de Robert Kiyosaki.
O autor procura desmistificar a ideia de que para ser rico é
preciso ganhar um salário muito alto. Ele acredita que o
segredo é ser organizado e ter uma educação financeira sólida
– que você pode, inclusive, passar para os seus filhos.
De acordo com Kiyosaki, os ricos focam em construir ativos e
continuar gerando dinheiro, que eles usam para criar mais
ativos. Você deve mirar em ter mais ativos e não simplesmente
um salário maior.
No entanto, antes de fazer isso, você precisa ter conhecimento
financeiro, começando a entender o básico – a diferença entre
os ativos e passivo e se os fundos mútuos são tão seguros
quanto dizem.

O autor orienta você a direcionar os seus desejos para gerar
dinheiro extra, aceitar que algumas falhas são inevitáveis,
abrir-se ao aprendizado e cercar-se de pessoas inteligentes.
Escrito de forma simples e didática, Pai Rico Pai Pobre é,
indiscutivelmente, um dos melhores livros de finanças e
educação financeira.

Quem Pensa Enriquece – Napoleon Hill

Enriquecer começa com o desejo de ser rico. No entanto, apenas
querer e ficar esperando não gera riqueza.
Para Napoleon Hill, o que pesa mesmo é uma intensa obsessão,
que deve ser sustentada por um plano. E persistência também.
No entanto, para desenvolver essa força, o autor sugere seis
passos, que são comuns entre 500 milionários americanos
pesquisados por Hill.
Ele descreve esse passos com uma linguagem simples para que
você possa entender e começar a praticá-los. Não é por acaso
que Quem Pensa Enriquece está entre os livros de investimentos
mais vendidos no mundo.

Conclusão

Nós sabemos que investimento não é um assunto fácil para a
maioria das pessoas. Mas você pode vencer essa barreira. Os
livros serão sempre seus aliados nesse processo.
Você tem em mãos uma lista valiosa. Use a seu favor toda a
experiência e conhecimento de quem já chegou ao topo.
Existem outros livros importantes também. O 12min está cheio
deles. Basta acessar a plataforma e escolher os temas que mais
lhe interessam.
Boa leitura e sucesso!

