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Os 7 Segredos do Mercado de Ações 

 

Após 24 anos de estudo, experiência e contatos nos mercados financeiros 

estou em condições de revelar os 7 segredos do mercado de ações.  

O que lhe vou transmitir não está em qualquer livro sobre bolsa e muito 

menos poderá ser aprendido num curso de economia ou gestão… os 

académicos e teóricos não conhecem estes segredos.  

Portanto, abra a sua mente e prepare-se para receber informação nova que 

mudará para sempre a forma como olha para o mercado de ações.  

Está pronto? Aqui vai o primeiro segredo… 

1º Segredo: Money Game 

O mercado de ações não é um jogo de economia, não é um jogo de finanças, é 

um jogo de dinheiro e só quem conhece as suas regras poderá vencer ao mais 

alto nível.  

O funcionamento do jogo permite recolher as poupanças e capacidade de 

crédito de muitos e direcioná-las para as contas de poucos.  

Tudo começa no mercado primário, quando existe um Initial Public Offering 

(IPO), ou, em português, uma Operação Pública de Venda (OPV), em que o 

público é solicitado para trocar o seu dinheiro por ações de uma empresa que 

irá entrar na Bolsa.  

Num IPO podemos ter duas situações: 

A - Os poucos acionistas prévios vendem as suas ações no IPO aos muitos 

novos acionistas, com a empresa a passar a estar cotada no mercado 

secundário; 
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B - Caso a empresa necessite de financiamento, poderá emitir novas ações 

que são vendidas ao público no IPO. Neste caso o dinheiro flui dos novos 

acionistas para a conta da empresa. 

 

O que costuma acontecer na realidade é uma combinação das duas situações, 

A e B, em diferentes proporções, mas o que importa reter é que o capital flui 

de muitos para poucos.  

Já no mercado secundário, temos ciclos com uma fase ascendente (bull market, 

ou tendência generalizada de subida) e descendente (bear market, ou 

tendência generalizada de descida). 
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Já agora a razão para esta analogia é que o touro investe dando marradas de 

baixo para cima enquanto o urso levanta as patas no ar e depois força os 

oponentes para baixo.  

Se pensássemos no bull e no bear de forma superficial, como faz a generalidade 

do público investidor, poderíamos concluir que estas tendências dependem 

essencialmente da direção das notícias… se forem positivas o mercado vai 

subindo e se forem negativas, vai descendo.  

Porém acontece exatamente o contrário, especialmente nas alturas em que 

mais há para ganhar e para perder! 

Poderia dar n exemplos que demonstram esta realidade, mas talvez seja mais 

entendível com o mais recente, relacionado com o novo coronavírus, que 

dominou os noticiários e a mente da população em praticamente todo o 

mundo.  

Qual foi o país que teve mais mortos relacionados com a Covid 19? Estados 

Unidos. Qual foi o país em que o mercado acionista mais subiu, ultrapassando 

até os máximos anteriores? Estados Unidos.  

Qual é a lógica desta perversidade? A lógica é que, apesar da direção das 

notícias, onde houve mais dinheiro a aparecer, neste caso oriundo do banco 

central, foi onde o mercado mais subiu.  
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Isto mostra que o mercado de ações é um money game, não é um jogo de 

economia, não é um jogo de finanças e não é certamente um jogo de saúde 

pública.  

Quase que poderíamos dizer que, quanto mais negativas as notícias, maior o 

potencial de subida… especialmente quando os participantes são muitos, como 

acontece nos Estados Unidos.  

Mas precisamos de aprofundar esta ideia para compreender melhor a origem 

do bull e do bear market e dessa forma fazermos previsões mais acertadas.  

Imaginemos, para simplificar, que o mercado é composto por 100 

participantes potenciais, sendo que cada um terá a sua experiência, 

conhecimento e capacidade financeira.  

Temos uma maioria – digamos, 85 - de investidores inexperientes, pouco 

capitalizados, essencialmente consumidores de notícias e com pouca noção 

do funcionamento do jogo e do seu contexto histórico. 

E cerca de 15 investidores com experiência e capital acumulado ao longo de 

décadas de investimentos.  

Enquanto que os 85 passam a vida a ler, ouvir e tentar interpretar notícias (ou 

pior ainda, a olhar para as cotações), os 15 passam a vida a medir a capacidade 

de investimento dos 85, ou, por outras palavras, o potencial de money in.  

Se os 85 estiverem completamente investidos, sem mais dinheiro para 

impulsionar as cotações, o potencial de money in é reduzido e o potencial de 

money out é tremendo, pelo que a minoria de investidores experientes 

provavelmente estará vendedor.  

Enquanto o público inexperiente recorre à indicação das notícias para as suas 

decisões de investimento/desinvestimento, os investidores experientes 

desenvolvem a arte do pensamento contrário de forma a agir contra a opinião 

e expetativas da multidão.  

Se as notícias são negativas, o público vende e os experientes compram. Se as 

notícias são positivas, o público compra e os experientes vendem.  
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E é desta forma singela que o capital se vai transferindo das contas de muitos 

para as contas de poucos… os capitalistas vão enriquecendo e o público fica a 

amargar as poupanças perdidas.  

Se formos a ver, todos os inícios de bull market ocorreram num contexto de 

más notícias/recessão económica e todos os inícios de bear market foram num 

ambiente de otimismo com a expansão económica, baixo desemprego, bons 

lucros das empresas, etc.  

Apesar desta realidade estar plasmada na história do mercado acionista, o 

“esquema” continua a funcionar porque o público tem memória curta e vai 

sendo renovado… cada bull market, especialmente na sua fase final, atrai uma 

nova geração de inexperientes que compra perto do topo, dando a 

oportunidade de saída aos que compraram lá em baixo, quando as notícias 

eram tão negativas que o público nem lhe passava pela cabeça investir em 

ações.  

É necessário que compreenda que a economia é cíclica, que a seguir à 

expansão vem a recessão e que a seguir à recessão vem a expansão e que o 

mercado acionista antecipa estas situações, de tal modo que quando as más 

notícias surgem nos telejornais já é altura de comprar e quando as notícias são 

muito positivas já será altura de vender.  

Portanto, da próxima vez que vir notícias negativas sobre a economia ou o 

mercado em geral, pense que isso vai fazer o público vender, o que tornará os 

experientes mais interessados em comprar… e se vir notícias muito positivas, 

por exemplo que o PIB norte-americano cresceu muitíssimo, que os 

responsáveis de saúde pública anunciaram que a Covid 19 está finalmente 

controlada, lembre-se… que houve quem tivesse comprado lá em baixo e só 

esteja mesmo à espera da procura oriunda do público que segue as notícias 

para vender.  

Claro que a política monetária, as atitudes dos bancos centrais, também têm 

muita influência, pois controlam a massa monetária em circulação e, até certo 

ponto, as condições de crédito, mas normalmente os bancos centrais estão 

alinhados com a minoria de experientes do mercado de ações, pois facilitam 
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as condições quando as notícias macroeconómicas são negativas e dificultam 

(sobem as taxas de juro) quando são positivas.  

Antes que fique com a ideia de que afinal tudo não passa de um jogo 

maquiavélico (ideia que irei desmontar nos segredos que divulgarei a seguir), 

convém fazer duas ressalvas: 

1ª – A função social do mercado de capitais é financiar as empresas. Muitos 

empregos foram criados e muitos bens e serviços úteis foram produzidos, por 

causa do mecanismo de financiamento do mercado de ações; 

2ª – No muito longo prazo, para aqueles que têm uma mentalidade de longo 

prazo, que são consistentes e que se aguentam durante os bulls e bear markets, 

o mercado de ações acaba por ser o melhor investimento. 

2º Segredo: As PPPs 

Não, não estou a referir-me às Parcerias Público Privadas, estou a identificar 

três tipos de empresas cotadas no mercado de ações: 

• As que Precisam, as que Prometem e as que Pagam 

As que Precisam estão no mercado acionista essencialmente para emitir e 

vender ações, de forma a financiar a sua atividade e crescimento. São 

autênticos sorvedouros de dinheiro do público investidor, que vai vendo a sua 

posição na empresa diluída ao longo do tempo.  

Se um investidor hipoteticamente comprar 0,1% das ações emitidas por uma 

empresa e essa empresa ao longo dos anos decuplicar o seu n.º de ações 

emitidas, esse investidor vê a sua participação na empresa descer para 0,01%, 

a não ser que vá comprando mais e mais ações da empresa, apenas para 

manter a sua participação ou não a ver tão reduzida.  

Por outro lado, o valor de mercado de uma empresa é dado pela seguinte 

equação: 

Valor de Mercado = Cotação * N.º de Ações emitidas 
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Desta equação se percebe que, se a empresa emitir mais ações, para manter o 

valor de mercado, a cotação tem automaticamente de descer.  

Em Portugal decidiram chamar a este processo “aumento de capital”, que é 

uma expressão altamente falaciosa que atrai muitos incautos para empresas 

que não passam de diluidoras crónicas, ou seja, empresas que pedem 

recorrentemente mais dinheiro aos acionistas, que lá vão enterrando as suas 

poupanças, na maior parte das vezes para nunca mais recuperar.  

O problema é que os investidores inexperientes não estão particularmente 

atentos aos desenvolvimentos fundamentais das empresas e compram as 

ações que lhes são vendidas.  

E quais é que lhes são vendidas? 

As das empresas que Precisam. E esses são os piores investimentos.  

A seguir temos as empresas que Prometem valer substancialmente mais no 

futuro.  

Estas são as mais procuradas pelos investidores experientes, especialmente 

se as promessas forem credíveis e se existir um caminho claro entre o valor 

atual e o valor potencial, que deverá ser muitíssimo superior. É na promessa, 

na expetativa, na transformação, que estão os grandes ganhos no mercado de 

ações.  

Se uma empresa relativamente pequena à escala da bolsa prometer crescer 

muito no futuro e os investidores acreditarem nessa promessa, que vai sendo 

confirmada pelos desenvolvimentos… as subidas serão enormes. 

Pensemos em empresas como Amazon, Facebook, Tesla, Netflix, etc… há uns 

tempos não existiam e agora são as maiores do mundo. E sempre prometeram 

muito e cumpriram, por vezes ainda mais do que prometeram.  

Alguns investidores poderão dizer assim: “promessas leva-as o vento, o que 

eu quero são factos”.  

O problema disto é que os investidores não se entusiasmam com factos, mas 

sim com expetativas. Isto porque os factos são conhecidos de todos e por tal 
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pouco adiantam. Não há risco nos factos e por não haver risco… também não 

há retorno acima da média.  

Mais uma achega sobre as empresas que Prometem… é melhor que a 

promessa esteja subentendida do que se for apregoada aos quatro ventos 

pelo CEO. Os investidores experientes preferem ser eles a ter as ideias e não 

que lhas vendam, senão ficam legitimamente desconfiados de que a empresa 

que Promete afinal possa ser uma empresa que Precisa. 

Como distinguir entre uma empresa que Promete com credibilidade e uma 

empresa que Precisa? Vê-se pela estrutura acionista, pelo track record, pelo 

Balanço e pela situação competitiva da empresa na sua indústria.  

Se a empresa tiver acionistas com participações de relevo que estejam na 

equipa de gestão, provavelmente não terão incentivo em diluir a sua própria 

posição. Se a empresa no passado não emitiu novas ações de forma 

significativa, se foi lucrativa e se tem um Balanço saudável, em princípio não 

precisará de pedir mais capital aos acionistas. Finalmente, se a empresa tiver 

vantagens competitivas na sua indústria crescerá naturalmente sem precisar 

de muito mais financiamento.  

No terceiro grupo temos as empresas que Pagam. Estas são as preferidas 

pelos investidores que já foram queimados pelas empresas que Precisam e 

que agora têm medo de arriscar. Dentro do mercado de ações estes 

investidores procuram a segurança, não necessariamente um retorno acima 

da média.   

As empresas que pagam dividendos fazem-no porque já não têm grande 

potencial de crescimento e não têm uma melhor utilização a dar ao capital. Os 

investidores são atraídos para elas porque a história de investimento se 

baseia em factos e em cálculos matemáticos como o dividend yield.  

O primeiro problema das empresas que Pagam é que os dividendos, quando 

são pagos, são retirados do Capital Próprio, pelo que o dinheiro que é 

distribuído pelos investidores é subtraído ao valor da empresa, logo não há 

grande vantagem em receber os dividendos, especialmente sabendo que o 

Estado fica com uma parte. Quem já passou por uma data ex-dividendo sabe 

do que estou a falar.  

http://www.borjaonstocks.com/


 
 

9 | © 2020 - Borja On Stocks www.borjaonstocks.com 
 

O segundo problema das empresas que Pagam é que muitas, apesar de 

pagarem, estão endividadas e quanto mais pagam mais frágeis ficam e mais 

riscos correm. E menos investem para voltar a crescer.  

Concluindo, o investidor experiente e conhecedor tem preferência pelas 

empresas que Prometem, de forma credível, crescer a taxas elevadas no 

futuro. E se puder pagar bons preços por essas empresas, ou seja, comprá-las 

quando estão subavaliadas, melhor.  

E quando é que essas empresas muito atrativas estão subavaliadas? Quando 

o ambiente macroeconómico é recessivo, quando as notícias são negativas, 

quando o público em geral vende! 

 

3º Segredo: Derivados para Frustrados 

Muitos investidores têm uma série de frustrações, por exemplo: pouco 

dinheiro para investir, pouco tempo para ganhar e pouca tolerância para 

contrariedades.  

Estes investidores têm as seguintes necessidades: precisam de investir com 

mais dinheiro, de ganhar mais depressa e de ter a possibilidade de ganhar 

todos os dias, quer o mercado suba, quer desça.  

Eu sei porque já fui um destes frustrados.  

E onde há necessidades, se houver uma economia de mercado livre a 

funcionar, são criadas soluções para suprir essas necessidades.  

Neste caso o que a indústria financeira criou foi uma série de derivados, tais 

como Futuros, CFDs, Opções, Warrants, etc.  

Estes derivados são bastante diferentes entre si, mas têm alguns aspetos 

comuns que respondem às necessidades dos frustrados:  

• permitem alavancar, ou seja, investir com muito mais do que se tem 
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• permitem lucrar bastante (e perder bastante) com pequenas e rápidas 

oscilações de preço 

• permitem ganhar (e perder) tanto com as subidas como com as descidas 

Cada derivado tem certas características que prejudicam os “investidores”… 

os futuros têm as maturidades, os CFDs têm a contraparte (a própria 

corretora) com poder excessivo e conflitos de interesse com os clientes e as 

Opções e os Warrants desvalorizam com a simples passagem do tempo.  

Ao utilizar estes produtos financeiros tóxicos os frustrados ficam ainda mais 

frustrados, pois o que precisam não é de soluções para as frustrações, mas sim 

de resolver os problemas na raiz: 

• precisam de se sentir satisfeitos com o capital que têm para investir e a 

sua capacidade de poupança; 

• precisam de adotar uma mentalidade de longo prazo; 

• precisam de compreender que tudo na vida tem contrariedades, que 

estas são inevitáveis e que devem ser encaradas com naturalidade. 

O capital que tem para investir, por mais pequeno que seja, é valioso e deve 

ser valorizado. Não é para rebentar de um momento para o outro numa jogada 

arriscada em derivados.  

Quando se tem a mentalidade certa, na realidade o tempo não interessa, 

porque o objetivo de crescimento nunca acaba. O que quer fazer? Crescer. Até 

onde? Até onde for possível. Durante quanto tempo? Para sempre! 

O caminho é sempre feito de altos e baixos e por vezes surgem obstáculos. 

Esses obstáculos não só devem ser ultrapassados, como devem ser utilizados 

como plataforma para atingir um patamar mais elevado.  

Os investidores que valorizam o seu capital, que adotaram uma mentalidade 

de longo prazo e que têm uma atitude resiliente e positiva perante as 

contrariedades acabam por restringir o seu investimento às ações, que são 

títulos que representam a propriedade de empresas.  
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As empresas fornecem bens e serviços úteis à sociedade, dão emprego, pagam 

impostos e as que são fundamentalmente atrativas, crescem ao longo do 

tempo, pelo que são excelentes investimentos.  

4º Segredo: Diversificar Aumenta o Retorno 

O público pensa em diversificar como uma forma de diminuir o risco, nunca 

pensa em diversificar como uma forma de aumentar o retorno.  

Porém, pela minha experiência pessoal e pelas experiências que ao longo dos 

anos foram partilhando comigo, diversificar aumenta o retorno por dois 

motivos principais: 

A – Porque quem investe em apenas uma ou duas ações acaba por não ter 

qualquer retorno dos seus investimentos.  

O processo costuma acontecer assim: o investidor começa com intenção de 

fazer uma diversificação equilibrada, porém vai vendendo as ações em que 

está a ganhar para reforçar naquelas em que está a perder mais, até ficar com 

tudo ou quase tudo em apenas uma ação, a pior que selecionou à partida.  

Manter viva a ideia de diversificar permite que pelo menos vá mantendo 

algumas das ações fundamentalmente atrativas, que acabam por mais do que 

compensar as que Precisam que tem na sua carteira.  

É raro, mas também existem investidores que na realidade têm muito medo 

de investir em ações, mas vão estando atentos aos desenvolvimentos e num 

dia, de forma impulsiva, não resistem à tentação de investir muito dinheiro 

numa única ação. Depois, se se apanham a ganhar vendem à primeira 

contrariedade, pois não aguentam a possibilidade de ter estado a ganhar e 

depois ficar a perder. Porém se começam logo a perder aguentam e iniciam um 

processo de racionalização, do género “se não vender não perco” e “sempre 

foi um investimento de longo prazo”.   

É por isto que investir em apenas uma ação não funciona: é demasiada 

pressão. O investidor foca-se de tal forma nessa ação que corta rapidamente 

os lucros e prolonga as perdas, acabando por eventualmente ficar entalado 

numa ação sem qualidade que vai desvalorizando ao longo dos anos.  

http://www.borjaonstocks.com/


 
 

12 | © 2020 - Borja On Stocks www.borjaonstocks.com 
 

Diversificar por uma série de ações diminui a pressão porque enquanto umas 

descem, outras sobem. Não todos os dias, mas no médio/longo prazo. Se 

conseguir manter as ações boas, se deixar que essas o enriqueçam, será bem-

sucedido no longo prazo.  

B – Investindo num portfolio diversificado de ações fundamentalmente 

atrativas, é mais provável que tenha lá algumas estrelas 

Chamo “estrelas” a ações que sobem muitíssimo ao longo do tempo, as 

baggers, sendo que um bag equivale a 100% de valorização. Por exemplo, uma 

ação que sobe de $10 para $100 é uma tenbagger.  

Pode pensar que as tenbaggers são raras, e são, mas não tanto como pensa.  

Num estudo que fiz, nos Estados Unidos e desde 1980, encontrei 1.186 

tenbaggers, 347 one-hundred-baggers e 39 one-thousand-baggers. Os 

resultados do meu estudo são semelhantes aos apresentados no livro 100 

Baggers, o que é natural, pois partimos dos mesmos dados, ainda que num 

espaço temporal não totalmente coincidente, pois o estudo do livro decorre 

entre 1962 e 2014, tendo sido encontradas 365 one-hundred-baggers.   

Antes que surja a pergunta, “mas quantas ações?” respondo já: no mínimo 6 e 

no máximo 60.  

Se forem apenas 5 cada uma entra logo com 20% do capital e nunca 

deveremos permitir que uma ação pese mais de 25% do total, pois é sempre 

possível que uma ação, por mais atrativa e valiosa que seja, caia 90% de um dia 

para o outro, por surgimento de uma situação inesperada, por exemplo uma 

fraude contabilística, um desastre natural, ou um qualquer cisne negro 

imprevisível. 

E se forem mais de 60 ações o seu portfolio começa a assemelhar-se a um 

índice do género do Nasdaq 100 ou do S&P 500 e para isso mais vale comprar 

um ETF do índice, pois estando demasiado diversificado dificilmente 

conseguirá bater o mercado.  

Ainda que na Europa existam muitas ações fundamentalmente atrativas e 

subavaliadas, entendo que para um investidor de longo prazo a América é 
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obrigatória! Só na América é que existe a abundância de oportunidades, a 

diversidade de setores e a inovação que possibilita um retorno 

verdadeiramente elevado dos seus investimentos em ações.   

A minha ideia e prática é ter um Portfolio diversificado de ações europeias e 

norte-americanas.  

A Europa não tem tanto dinamismo, não tem tantas empresas inovadoras, mas 

isso é compensado pela proximidade, segurança e conhecimento. Quanto 

mais perto de casa, ou seja, em Portugal, Espanha, França e Holanda (são os 

mercados europeus que cobrimos) mais fácil é conhecer a realidade 

económica e os desenvolvimentos das empresas no terreno, o que traz 

algumas vantagens competitivas e uns pontinhos extra de outperformance.  

5º Segredo: Comprar é Fácil. E Vender? 

O público investidor compra ações baseado em notícias, dicas, sinais técnicos, 

palpites e outras técnicas do género que carecem de enquadramento 

fundamental.  

Partindo do princípio que o investidor tem algum dinheiro, comprar é facílimo.  

E vender? 

Vender é muito mais difícil, pelo que alguns nunca vendem, ficando 

comprometidos com ações que, num belo dia, sem uma razão 

fundamentalmente válida, compraram.  

Mas o comportamento mais comum entre os investidores inexperientes é 

fazer comparações entre o preço de entrada e a cotação corrente e tomar as 

decisões de manutenção/venda baseado nessas comparações. Por exemplo, 

“quando estiver a ganhar 30%, vendo” e “não posso vender, porque estou a 

perder”.  

A médio prazo esta “estratégia” faz com que o investidor venda as melhores 

ações, as tais que lhe iriam trazer a performance positiva (possivelmente irá 

vender a ganhar 0,3 bags ações que serão 10 baggers ou mesmo 100 baggers 
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no futuro) e mantenha e reforce nas piores, aquelas que caem, caem e nunca 

mais se levantam.  

Outros, mais sofisticados, teoricamente adotam a regra cut the losses, let the 

profits run, ou seja, cortam as perdas, por exemplo nos -20% e deixam correr 

os lucros. Mas isto é só na teoria, pois na prática o mercado encarrega-se de 

dificultar o cumprimento desta disciplina. Basta que algumas ações vendidas 

a perder 20% a seguir subam bastante, e que algumas ações em que se esteve 

a ganhar 50% depois se tenha de vender a perder 20%, para que o sofisticado 

deixe de o ser.  

Quem sem foca nas oscilações de curto prazo das cotações e toma decisões 

de manter/vender com base em comparações com o preço de entrada nunca 

será bem-sucedido no mercado de ações.  

Isto porque o preço de entrada de cada um é irrelevante para os 

desenvolvimentos fundamentais da empresa que o mercado pretende avaliar 

a cada momento.  

O investidor experiente não quer saber do preço a que comprou as ações, não 

quer saber se está a ganhar ou a perder. O que quer é estar em sintonia com 

os desenvolvimentos fundamentais das empresas e decidir baseado nesses 

desenvolvimentos. Pois é desta sintonia, desta harmonia, desta coordenação, 

que se vai tornando mais competitivo e conquistando a sua outperformance.  

O investidor experiente não responde por impulso a uma notícia isolada, não 

dá importância a dicas pouco fundamentadas, não é atraído por sinais técnicos 

ou incrementos de volume e não decide baseado em palpites.  

O que faz é analisar as empresas numa perspetiva fundamental, construindo 

uma história de investimento economicamente racional. Este método implica 

conhecer o contexto global da empresa em termos macro e micro e 

desenvolver expetativas para o futuro a médio/longo prazo. Se essas 

expetativas forem suficientemente atrativas (se quisermos ser objetivos, se 

prometerem um retorno médio anual superior a 15%) o investidor experiente 

estará interessado em investir nessas ações.  

E quando é que vende? 

http://www.borjaonstocks.com/
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Tendo a história de investimento bem construída é relativamente fácil 

perceber quando é que se deve vender: quando a história de investimento já 

está descontada, ou quando se torna inválida.  

Se a valorização da ação já integrar as expetativas muito positivas 

desenvolvidas na história de investimento, então provavelmente será boa 

ideia tomar essa mais-valia, pois tudo o que de bom poderá acontecer à 

empresa já estará refletido no preço.  

Porém, se ao longo do percurso, a história de investimento se tornar inválida 

e não puder ser substituída por uma ainda melhor, a ação deverá ser vendida.  

É evidente que existe aqui um elevado grau de subjetividade e que vender 

ações é uma arte, não uma ciência objetiva.  

Tal como a compra de ações, a venda de ações é um processo complexo que 

exige trabalho, experiência e conhecimento. Isto claro, para quem deseja ser 

um investidor superior à média, para quem almeja um retorno elevado dos 

seus investimentos.  

Nem todos são assim e isso é OK, cada um é livre de comprar e vender como 

quiser. E de ter os resultados correspondentes.  

Mas quem deseja obter resultados superiores terá de compreender, aceitar e 

até admirar toda a complexidade dos fundamentais e valorização das 

empresas. E ter a flexibilidade mental para reagir nos momentos certos às 

mudanças relevantes nesses fundamentais, comprando e vendendo baseado 

em análises profundas e economicamente racionais.   

6º Segredo: Como em tudo na vida, é preciso 

trabalho 

Deu para perceber do 5º Segredo que não existe uma fórmula mágica que lhe 

diga, de forma objetiva, quando deve comprar e vender uma determinada 

ação.  

Claro que há quem venda fórmulas dessas que prometem poupar muito 

tempo, muito trabalho e ainda proporcionar resultados fantásticos, mas o que 
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estão a vender é uma banha da cobra. São fórmulas matemáticas que foram 

ajustadas para o caso específico que se está a expor, mas que têm zero 

capacidade de previsão e zero possibilidade de gerar um retorno acima da 

média no longo prazo.  

Os trading robots não trabalham para os seus donos, mas para as corretoras 

que os promovem.  

Como em tudo na vida, para se ser excelente, para ter ganhos extraordinários 

no mercado de ações, é preciso trabalho. Muito trabalho.  

Este é um Segredo porque muita gente acha que, adquirido o conhecimento, 

depois é só ir colhendo os frutos. Mas não, o conhecimento sem o trabalho 

diário no terreno não serve de muito.  

É preciso conhecer os fundamentais de centenas, ou mesmo milhares de ações 

e depois estar atento aos desenvolvimentos e integrar esses 

desenvolvimentos nas respetivas histórias de investimento, para identificar 

oportunidades com uma relação bastante atrativa entre o retorno esperado e 

o risco.  

Este método implica estudar os últimos 20 ou 30 anos de dados financeiros 

(quanto mais histórico, melhor), perceber quais são os fatores chave que 

poderão ter impacto na valorização da empresa e depois estar atento ao 

surgimento de catalisadores que proporcionarão mudanças relevantes nesses 

fundamentais.  

Também é preciso desenvolver uma visão de futuro para cada empresa e cada 

uma é diferente, é única. E esta diversidade é interessante, é bela.  

Pegar numa série de ações e colocá-las num saco com um rótulo, apesar de 

facilitar o trabalho, é ofensivo para o analista fundamental profissional.  

Cada ação é especial, cada ação merece a sua análise específica e, ainda que 

nem todas as ações possam apresentar oportunidades e gerar retornos 

elevados, uma oportunidade pode surgir em qualquer ação.  

Pelo que há que respeitar a diversidade e estudar os fundamentais de 

centenas – no caminho para milhares - de ações.  

http://www.borjaonstocks.com/
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O que quer fazer? Crescer. Até onde? Até onde for possível. Durante quanto 

tempo? Para sempre! 

7º Segredo: O trabalho pode – e deve – ser 

delegado 

No 6º Segredo assustei-o - mas calma - pois quem é que tem tempo para 

trabalhar assim as ações?  

Nem eu, que trabalho mais de dez horas por dia a analisar ações, das 6 às 17 

horas nos dias úteis e por vezes também ao fim de semana, tenho tempo 

suficiente, quanto mais você, que certamente terá a sua profissão. 

Felizmente é possível – e acertado – delegar o trabalho de análise e prospeção 

de oportunidades.  

Para além das ações que eu analiso, para chegar a mais países, mais setores, 

mais ações e ter perspetivas diferentes contratei e tenho vindo a ajudar a 

formar dois analistas de ações profissionais. Em conjunto publicamos, no 

Borja on Stocks, pelo menos 10 análises fundamentais por semana, a ações 

europeias e americanas e já temos um histórico de mais de 1.400 análises 

publicadas.  

Quando é detetada uma oportunidade de investimento publicamos uma 

recomendação de compra, cujos desenvolvimentos são acompanhados e 

comentados até que surja uma recomendação de venda.  

Todo este trabalho tem trazido o seu retorno, pois estamos a bater o respetivo 

benchmark nos quatro mercados em que publicamos recomendações, Lisboa, 

Amesterdão, Paris e Nova Iorque: 

http://www.borjaonstocks.com/
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Nota: gráficos atualizados a 18 de setembro de 2020. Resultados passados não são 

garantia de resultados futuros. 

Este trabalho e track record são ótimos, mas ainda estamos no início… 

queremos estar dedicados a esta missão de conhecimento das empresas 

cotadas e prospeção de oportunidades de investimento no mercado de ações 

para sempre. E quando eu finalmente partir… que o trabalho seja continuado 

com a mesma paixão por quem vier a seguir. 

Por falar em partida para o outro mundo, vou revelar-lhe um desejo oculto que 

tenho. É um pouco macabro, por isso prepare-se: 

• Quero mil milionários no meu funeral 

Mil milionários que, vindos de baixo, construíram a sua fortuna com a ajuda do 

serviço que prestamos no Borja on Stocks e que estariam suficientemente 

agradecidos para comparecer no meu funeral.  

O que me realiza profissionalmente não é eu próprio ser milionário – isso é 

fácil – mas sim prestar um serviço que ajude outras pessoas a atingir esses 

objetivos de independência financeira.  

E foi esse serviço que iniciei em 21 de agosto de 2015 e que continua a crescer 

todos os meses, já beneficiando centenas de  investidores que confiam no 

nosso trabalho para analisar ações europeias e americanas e dar 

recomendações de compra e de venda, plenamente justificadas.  

http://www.borjaonstocks.com/
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Esta Comunidade de investidores constitui uma fonte de informações e 

perspetivas inestimáveis, que vão sendo partilhadas no nosso Fórum, onde 

são publicados cerca de 200 comentários por semana. Claro que a maior parte 

dos Subscritores não tem tempo para ler estes comentários e ainda menos 

para escrever e isso é OK, pois bastam 10 minutos por dia para usufruir e 

beneficiar com o nosso serviço, pois será suficiente que leia as recomendações 

de compra e de venda de ações, que implicam sempre a publicação de uma 

análise que é enviada por E-Mail, WhatsApp, Telegram, Facebook, etc 

simultaneamente para todos os Subscritores. Como os investimentos são a 

médio/longo prazo, se vir a notificação só no dia seguinte não tem qualquer 

problema, as oscilações de curto prazo são irrelevantes para nós.  

Por falar em oscilações de curto prazo, eu estou inscrito no CFA Program (por 

enquanto fiz apenas o exame de nível 1 e passei) e sigo o código de ética e 

padrões de conduta profissional do CFA Institute, cuja regra principal é “os 

clientes primeiro”, pelo que eu compro e vendo ações para as minhas contas 

pessoais pelo menos 24 horas depois de disseminada uma recomendação 

pelos Subscritores.  

O 7º Segredo do mercado de ações é o serviço que prestamos no Borja on 

Stocks.  

É um segredo que desejamos partilhar com o mundo, pois quanto mais 

pessoas conseguirmos influenciar positivamente mais recursos teremos para 

investir na qualidade do serviço, melhores resultados conseguiremos obter 

para todos e mais realizados ficaremos.  

Os Subscritores também têm tido o seu papel na divulgação do serviço, pois a 

maior parte dos novos Subscritores que temos tido o prazer de receber 

chegaram até nós através do passa-palavra… agradecemos os 94 

testemunhos e a nota média de 4,9 em 5 que os Subscritores deram ao Borja 

on Stocks no Google.   

E você, pretende juntar-se a nós neste movimento pelo conhecimento 

aprofundado das ações cotadas em Bolsa? Pretende receber recomendações 

100% objetivas e profundamente justificadas de compra e venda de ações 

com objetivos de valorização a médio/longo prazo? 

http://www.borjaonstocks.com/
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O preço é muito simples, é 1 € por dia, ou 30 € por mês, IVA incluído, caso 

subscreva através do link deste ebook, porque o valor de tabela dos dois 

serviços é de 45€/mês.  

O valor é incomparavelmente superior, aliás, não consigo imaginar 

investimento mais rentável do que este e se não fosse eu a produzir o serviço, 

subscreveria de caras sem hesitar. Eu aliás subscrevo vários serviços de 

informação financeira e newsletter writers sobre ações (invisto perto de 500 

€/mês nestas subscrições), pois preciso de receber informações e perspetivas 

de vários lados para tomar decisões tendencialmente mais acertadas. 

O processo de subscrição é bastante simples, basta clicar no seguinte botão, 

preencher o formulário online e seguir os passos… 

 

…mas caso tenha dúvidas ou questões não hesite em enviar um e-mail para a 

minha mulher e sócia Catarina Borja (catarina@borjaonstocks.com) ou 

telefonar-lhe para o 933 529 390 (preferencialmente aos dias úteis entre as 9 

e as 18 horas).  

 

Obrigado pela atenção e espero que os 7 Segredos do Mercado de Ações lhe 

sejam úteis! 

 

 

César Borja 

SUBSCREVER O BORJA ON 
STOCKS 

http://www.borjaonstocks.com/
mailto:catarina@borjaonstocks.com
https://borjaonstocks.com/subscricao-bos-bos-us-mensal-ou-anual/
https://borjaonstocks.com/subscricao-bos-bos-us-mensal-ou-anual/
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