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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 B3 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.

O que são Ações?

DEFINIÇÃO

Ações são títulos nominativos e negociáveis, que 
representam uma fração do capital social de uma empresa.
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CODIFICAÇÃO

As ações ordinárias têm o código 3. Todas as ações que tiverem o 
final 3 são ações ordinárias. Ex.: “LEAD3”

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 preferenciais têm os códigos 4, 5 e 6. Todas as ações que 
tiverem o final 4, 5 ou 6 são ações preferenciais. Ex.: “LEAD4”

Ações Preferenciais (PN)

Os investidores que possuem as ações preferenciais têm 
preferência no recebimento dos dividendos pagos pela empresa 
quando ela tem lucro.
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EXEMPLO

A ação fictícia do exemplo (LEAD11) poderia ser composta, por exemplo, por 2 ações 
ordinárias (ON) e 3 ações preferencias (PN) 

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.
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O que é Bolsa de Valores?

DEFINIÇÃO

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 neces- 
sita de recursos para financiar seus projetos de expansão e 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.

DEFINIÇÃO

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é uma autarquia 
vinculada ao Ministério da Economia do Brasil que tem 
poderes para disciplinar, normalizar e fiscalizar a atuação 
dos diversos integrantes do mercado.
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Mercado Primário (IPO)

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 investi- 
dores e não diretamente com a 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.
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Como investir na 
Bolsa de Valores?

Para investir na bolsa de valores você primeiro deve abrir 
uma conta em uma corretora de valores. Tendo uma conta em 
uma corretora você pode operar através de seu assessor de 
investimentos ou então a partir de um homebroker ou outros 
aplicativos de trading. Antes de sair operando defina bem suas 
estratégias e objetivos, quanto do seu patrimônio você irá alocar  
e os riscos que você está disposto a tomar em cada um dos seus 
investimentos.

NA LEADR

Na Leadr você pode compartilhar 
suas estratégias e objetivos de 
investimento além de  interagir 
com demais investidores a partir 
de suas publicações. 

A leadr também possuí um 
simulador de ações e criptomoedas 
para você experimentar e 
compartilhar carteiras antes de 
investir para valer.
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Como ganhar dinheiro com 
ações?

Valorização das ações

Desvalorização das ações

Quando você compra uma ação e, após um determinado período, 
a cotação das ações subiu, você ganhará na diferença dessa 
oscilação.

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.

EXEMPLO

DIA 1

COMPRA

VENDE

DIA 15

No dia 1 você compra 1.000 ações LEAD11 a R$10,00, após 15 dias as ações estão sendo 
cotadas a R$ 10,80 e você decide vender sua posição, neste caso você ganhará R$ 800,00 
tendo um lucro de 8% em 15 dias.

10 ,80
+8,00%

10 ,00
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EXEMPLO 2

EXEMPLO 1

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.

1) Você vende 1.000 ações LEAD11 
a R$ 10,00, note que você está 
vendendo uma ação que não 
possui, você emprestou. 

3) 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

2) 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%).

VENDE

VENDE

COMPRA

COMPRA

DIA 1

DIA 1

DIA 3

DIA 3

10 ,00

10 ,00

9,50

1

1

2

2 11 ,13
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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.

COMO A LEADR SIMULA O CRESCIMENTO DO PATRIMÔNIO

Para entender melhor como funciona o simulador de 
ações e criptomoedas da Leadr Leia nosso FAQ.

Dividendos

Quando uma empresa encerra seu ano fiscal com lucro, parcelas 
desse lucro são distribuídos entre seus sócios e acionistas no 
formato de dividendos ou juros sobre o capital.
As companhias são obrigadas, por lei (artigo 202 da Lei 6.404/76, 
“Lei das S/As”), a distribuir dividendos ao final de cada exercício e 
o percentual mínimo adotado deve ser divulgado aos acionistas.

https://www.leadr.com.br/#FAQ
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Tipos de Análises

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 basea- 
dos 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.

Análise Técnica
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Análise Fundamentalista

NA LEADR

No aplicativo da Leadr você tem 
acesso a análises técnincas e 
fundamentalistas atribuídas por 
ativo financeiro.

Além disso você pode acompanhar 
as recomendações e preços 
alvos dos principais analístas 
do mercado através do Radar de 
análises Refinitv®.

Essas funcionalidades estão 
disponíveis gratuitamente na aba 
“análises” na Página do ativo.

A Análise Fundamentalista é a ferramenta usada para determinar 
o potencial de desempenho de uma ação, o “preço justo” de 
um determinado ativo. São realizados estudos 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. 

Em geral, esse tipo de estudo define o valor intrínseco para um 
determinado ativo. Assim, é possível compreender o percurso de 
determinada empresa ao longo do tempo e estipular qual o seu 
potencial de geração de valor.

Costuma-se dizer que a análise fundamentalista estuda o valor 
de uma companhia e não o preço de suas ações em determinado 
momento. Dessa forma, o investidor que utiliza a análise 
fundamentalista visa buscar lucro a partir de uma diferença 
entre o preço de compra da ação e o preço de venda  geralmente 
focado no longo prazo.
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A Rede social de investimentos

Este material foi elaborado pela LEADR, 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 LEADR 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. Os investidores devem obter orientação financeira independente, 
com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A 
LEADR 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. Para 
maiores informações, o nosso site: www.leadr.com.br.

https://itunes.apple.com/us/app/leadr/id1451194734?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.leadrapp
http://www.leadr.com.br.

