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O que é o Toro Radar?
O Toro Radar é um serviço de uma das maiores fintechs de investimentos do mun-
do: a Toro Investimentos. Há sete anos, conectamos milhares de brasileiros às me-
lhores oportunidades do Mercado Financeiro, a partir de análises e recomendações 
feitas por profissionais experientes no assunto.

Com a certeza de que a educação é a base para conquistar o sucesso financeiro, o 
objetivo da empresa é apresentar o universo dos investimentos de forma simples e 
acessível para que você possa escolher as oportunidades que se encaixam perfei-
tamente nos seus objetivos.

Compartilhe este e-book:
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Explore a melhor experiência
digital de investimentos do mundo.

CONHEÇA A TORO
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O que tem neste e-book?
Neste guia, você irá aprender tudo que precisa saber 
para começar a investir em ações na Bolsa de Valo-
res. Preparado por uma equipe de especialistas, este 
e-book foi dividido em 3 módulos fundamentais para 
quem deseja iniciar os seus investimentos:

Compartilhe este e-book:

• Conhecendo o Mercado de Ações
Saiba o que é e também quais são os tipos de ações 
existentes. Neste módulo, você irá entender como 
funciona a Bolsa de Valores, qual é o papel das cor-
retoras e como identificar o momento ideal para co-
meçar a investir em ações.

• Como Investir na Bolsa de Valores

• Como ganhar dinheiro
Neste módulo, explicamos quais são as formas de se 
ganhar dinheiro investindo em ações e os dois princi-
pais métodos de análise: a análise técnica e a análi-
se fundamentalista.

No segundo módulo, você irá aprender como dar os 
primeiros passos na prática para começar a investir 
em Ações. Qual é o papel de um Home Broker e tam-
bém como realizar as transações de compra e venda.
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TESTE GRÁTIS POR 15 DIAS

Comece hoje mesmo a investir na Bolsa 
de Valores através do Toro Radar

Análises em 
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Descubra a melhor
experiência digital
de investimentos 

O que é uma ação?
Uma ação pode ser entendida como um pedaço de uma empresa. Portanto, uma empresa é formada por um con-
junto de ações. Então quando você compra uma ação, você se torna sócio de uma empresa e passa a ganhar 
dinheiro com seus lucros e também com a sua valorização. 

Por trás deste conceito simples, está escondida uma história maravilhosa da qual você pode fazer parte. Mais do 
que o pedaço de uma empresa, uma ação é o pedaço de um sonho. Um sonho que é dividido entre as empresas 
e os investidores, e eles fazem isso porque dividindo este sonho ele fica muito mais fácil de ser atingido.

As boas empresas sempre têm um sonho. O sonho de crescer. Crescer em faturamento, em tecnologia, em nú-
mero de clientes, em lucro e em impacto na sociedade. Algumas empresas acreditam tanto no potencial desse 
sonho que elas vendem uma parte da própria companhia para novos investidores, assim conseguem o dinheiro 
necessário para investir no seu negócio e alcançar seus objetivos. E é neste momento que você começa a fazer 
parte desta história.

Mais do que o pedaço de uma empresa,
uma ação é o pedaço de um sonho.

“
”
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1. Conhecendo o Mercado de Ações
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Assim como a empresa tem o sonho de crescer, os investidores têm seus próprios sonhos: o sonho de ter dinheiro 
para educar seus filhos, de ter uma casa na praia, de ter liberdade e independência financeira ou mesmo de alcan-
çar uma aposentadoria tranquila.

Uma maneira muito inteligente das pessoas atingirem seus sonhos é comprando ações, porque quando você 
compra ações você se torna sócio de uma empresa. E todos sabem que se você fica sócio de uma boa empresa 
na hora certa, pode ganhar muito dinheiro e chegar mais longe do que com qualquer outro tipo de investimento. 

Se você ainda não acredita muito nisso, dê uma olhada neste belo exemplo: quem comprou R$10.000,00 em 
ações das Lojas Americanas em 2000, chegou a realizar lucros na casa dos milhões. Se essas pessoas tivessem 
investido esses mesmos R$10.000,00 na renda fixa, hoje teriam por volta de R$40.000,00 e portanto nunca po-
deriam ter sonhado tão alto.

Enquanto muitos investidores ganharam dinheiro se tornando sócios das Lojas Americanas, a empresa também 
conseguiu alcançar os seus sonhos com isso, porque se não tivesse vendido uma parte de si mesma para novos 
investidores, possivelmente nunca teria conseguido chegar tão longe. Esta é uma das belezas da Bolsa de Valores 
e que motiva diariamente milhares de pessoas a começar os seus investimentos neste mercado.

ACESSAR AGORA

Aprenda a investir na
Bolsa e crie o seu futuro
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O que é a Bolsa de Valores?
A Bolsa de Valores é o lugar onde as empresas e 
as pessoas se encontram para comprar e vender 
ações. O objetivo da Bolsa de Valores é assegurar 
um ambiente seguro para que as ações das empresas 
sejam negociadas de maneira eficiente e justa. É a 
Bolsa que assume a responsabilidade de garantir que 
você irá receber suas ações quando você as comprar 
e que irá receber o seu dinheiro quando você as ven-
der. Ela também te ajuda a guardar suas ações em um 
lugar 100% seguro.

Sabe aquela gritaria que você se lembra quando fa-
lamos em bolsa de valores? Aquilo não existe mais. 

Gritaria na Bolsa: Algo que não existe mais hoje em dia

Quando você clica em comprar uma ação no Toro Ra-
dar, em questão de milésimos de segundo sua ordem 
de compra chega na Bolsa de Valores, onde todos os 
negócios com ações são processados.

TORO RADAR: COMPRAR UMA AÇÃO

Hoje a B3 é a principal Bolsa de Valores do Brasil. 
Ela é uma das maiores e mais modernas do mundo, e 
permite que possamos ter um ambiente excepcional 
para negociarmos ações no Brasil.

Hoje, compradores enviam suas ordens para um 
computador central da Bolsa e este sistema eletrôni-
co realiza os negócios automaticamente, de maneira 
extremamente segura e em um piscar de olhos. 

Como se dá a troca de ações entre 
as empresas e investidores??

As empresas vendem ações na Bolsa de Valores 
para levantar o dinheiro necessário para realizar os 
investimentos que ela está planejando para poder 
continuar crescendo. Quando a empresa vende 
ações pela primeira vez aos acionistas, chamamos 
isso de Mercado Primário. 

Neste momento, existe a troca em que as ações vão 
para os investidores e o dinheiro vai diretamente 
para as empresas. É quando ocorre o famoso pro-
cesso de IPO’s, que significa Initial Public Offering. 

Depois que a empresa vende as ações pela primeira 
vez na Bolsa, essas ações continuarão a ser nego-
ciadas entre os investidores. Neste caso, o dinheiro 
e as ações estão circulando entre os próprios inves-
tidores. Chamamos isso de Mercado Secundário.
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O que levar em consideração na 
hora de escolher uma corretora??

CONFIANÇA
Busque conhecer o perfil e histórico da 
sua corretora para se certificar de que 
se trata de uma empresa séria.

CUSTO X BENEFÍCIO
Não escolha sua corretora apenas pelo 
preço, e sim, pela confiança e atendimen-
to. Muitas vezes o barato pode sair caro.

ATENDIMENTO
A qualidade e a disponibilidade para o 
atendimento fazem uma enorme dife-
rença na hora de resolver problemas.

Começando a Investir na Bolsa
Iniciar seus investimentos na Bolsa de Valores é 
muito fácil e rápido. Nos próximos itens, ensinare-
mos você a dar os primeiros passos:

1- Abrir conta em uma Corretora
Para comprar e vender ações na Bolsa de Valores, 
primeiro você precisa ter conta em uma corretora 
de valores. As corretoras, portanto, são uma ponte 
necessária entre os seus investimentos e a Bolsa 
de Valores. 

Por serem muito importantes neste processo, você 
deve escolher uma corretora com bastante cuida-
do. Busque a opção que mais se adequa às suas 
necessidades e que esteja, de fato, comprometida 
me te ajudar a alcançar bons resultados.

Como Investir na Bolsa de Valores?
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Conheça o jeito mais 
fácil de investir na
Bolsa de Valores.
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Normalmente, abrir uma conta em uma corretora é um processo bastante chato e demorado, o que faz com que 
muitas pessoas acabem desistindo no meio do caminho. E como o nosso objetivo com este e-book é fazer com 
que você possa iniciar as suas operações no mercado de ações da forma mais simples possível, vamos indicar o 
melhor caminho para abrir uma conta de um jeito muito tranquilo.

Para abrir em poucos minutos uma conta em uma excelente corretora de valores, basta acessar o site da Toro 
Investimentos. A partir daí, o processo é muito simples, rápido e seguro. Além de não ter custo nenhum com a 
abertura da conta, em pouco tempo você já poderá começar a investir.

2- Escolha as melhores ações para o seu perfil
Agora que você já tem uma conta em uma boa corretora, chegou a hora de escolher as ações com maior poten-
cial de retorno e que se adequam ao seu perfil. Existem 3 tipos principais de oportunidades de investimento com 
ações: Day Trade, Curto Prazo e Longo Prazo. Dentro do Toro Radar, na área de Recomendações, você irá 
encontrar as recomendações separadas entre essas 3 categorias:

• Day-Trade: As oportunidades de Day Trade são aquelas onde você compra e vende a ação no mesmo dia, tendo 
como vantagem serem muito ágeis e permitirem que você possa investir muito com pouco dinheiro.

• Curto Prazo: As ações de Curto prazo duram entre 1 dia a 2 semanas, possuem ótimo nível de acerto e risco 
reduzido. Elas são extremamente rentáveis pela agilidade e pelo poder de reação às mudanças de cenário.

• Longo Prazo: Já as carteiras de Longo Prazo, são ideais para quem tem pouco tempo e muita paciência. O 
objetivo aqui é ganhar com empresas com excelente perspectiva no longo prazo. Lá você poderá escolher entre 
as carteiras Dividendo, Moderada e Agressiva.

CADASTRE AGORA

Receba as melhores oportunidades do mercado

ACESSAR AGORA

Curso grátis de Bolsa
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Home Broker: O que é e como funciona?

O Home Broker nada mais é do que uma conexão in-
teligente entre você, sua corretora e a Bolsa de Valo-
res. Com ele, você vai conseguir comprar e vender suas 
ações, acompanhar as ordens de compra e venda que 
você enviou para a Bolsa, entre outras possibilidades. 

Para um investidor em ações, o Home Broker é como 
a raquete de tênis para um tenista. Deve ser quase que 
uma extensão do seu corpo, feita para permitir que de-
pois de tomada uma decisão, você possa executá-la da 
maneira mais eficaz, precisa e ágil possível. Por isso, 
deve ser extremamente confiável e projetado para má-
xima performance.

Não é o tenista que trabalha em função da 
raquete, é a raquete que existe em função 
do tenista. É exatamente por isso que o 
Toro Radar possui um Home Broker inte-
grado. 

Você pode acessá-lo enquanto também vê 
análises, recomendações e gráficos, e ain-
da conversa via chat com analistas. Isso é o 
que permite agilidade e praticidade na hora 
de realizar as transações.

CONHEÇA O HOME BROKER DO TORO RADAR

CONHECER O HOME BROKER

COMECE HOJE A INVESTIR
NA BOLSA DE VALORES

https://www.tororadar.com.br/
http://www.tororadar.com.br/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=www.tororadar.com.br/ebook/como-investir-na-bolsa-de-valores
https://twitter.com/home?status=Ebook%20Gratuito:%20Como%20come%C3%A7ar%20a%20investir%20em%20a%C3%A7%C3%B5es%20(link%20do%20conte%C3%BAdo)%20@ToroRadar%20%23bolsadevalores%0A
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=www.tororadar.com.br/ebook/como-investir-na-bolsa-de-valores&title=Ebook%20Gratuito:%20Como%20come%C3%A7ar%20a%20investir%20em%20a%C3%A7%C3%B5es&summary=&source=
https://www.tororadar.com.br/novo-home-broker
https://www.tororadar.com.br/novo-home-broker


www.tororadar.com.br
CONHEÇA A TOROCrie seu futuro: aprenda 

a investir melhor.

Como comprar e vender uma ação?
Agora que você já sabe como dar os primeiros passos para investir na Bolsa de valores, chegou a hora de escolher 
quais ações comprar e vender. Na Bolsa não existe fórmula mágica do dinheiro, entretanto existem estratégias 
eficientes que vão permitir que você ganhe dinheiro ao longo do tempo, desde que tenha persistência e paciência. 

Com o Toro Radar, você tem sempre à mão as recomendações de especialistas no mercado. Assim, sempre que 
surgir uma nova oportunidade, você recebe um aviso em tempo real no seu celular ou por e-mail, podendo comprar 
e vender as ações com apenas alguns cliques e em poucos segundos.

Quem já tentou comprar ou vender uma ação pelas 
corretoras que existem por aí, sabe que muitas vezes 
esse processo não é tão simples. A maioria dos Home 
Brokers existentes no mercado ainda são muito com-
plicados e difíceis de usar, deixando muitos investido-
res confusos.

Comprar e vender uma ação com o Home Broker inte-
grado ao Toro Radar é extremamente fácil e intuitivo. 
Na função “ordem rápida”, você só precisa escolher 
a ação que quer investir e definir a quantidade que 
deseja comprar ou vender. Depois disso, é só confir-
mar seu investimento com um clique e acompanhar o 
resultado. Simples assim.

SEM O TORO RADAR COM O TORO RADAR

CADASTRE-SE NO TORO RADAR

Receba recomendações de 
investimento no seu celular
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Formas de Ganhar Dinheiro
Se você ainda está na dúvida, a resposta é: sim, é possível ganhar dinheiro na Bolsa de Valores e este é um merca-
do que oferece muitas oportunidades de ganhos. Um dos objetivos deste e-book é te ensinar os princípios básicos 
antes de iniciar os seus investimentos e te mostrar quais são as duas principais formas de ganhar dinheiro na Bolsa 
de Valores:

• Valorização de Ações: A principal forma de ganhar dinheiro na Bolsa de Valores é comprando uma ação e ga-
nhando com a sua valorização. Por exemplo: você compra as ações de uma empresa por R$ 30,00 e depois as 
vende por R$ 40,00. O lucro que você obtém são os R$ 10,00 de diferença, multiplicado pela quantidade de ações 
que você comprou. Esse é o foco de quase todas as estratégias de investimento e também é a que proporciona a 
possibilidade de ganhos maiores.  

• Dividendos: Uma outra forma é ganhar com os proventos, que é aquela parte do lucro da empresa que é paga 
aos acionistas na forma de dividendos e de Juros sob Capital Próprio (JCP). Normalmente, esse pagamento é 
baixo e só faz sentido se o preço das ações também estiver se valorizando. 

Agora, como você faz para saber quais ações vão se valorizar e quando você deve vendê-las? Na Bolsa de Valores, 
não existe bola de cristal e você nunca vai ter certeza absoluta se uma empresa vai subir ou cair. 

Entretanto, uma estratégia eficiente de investimentos permite que você sempre tenha uma probabilidade muito 
maior de ganhar do que de perder, o que no longo prazo vai fazer com que você aumente suas chances de ter 
resultados excepcionais.

Como ganhar dinheiro na Bolsa

13
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Descubra a melhor
experiência digital
de investimentos 

Para a Petrobras (PETR4), a tendência para o preço de 
suas ações no médio prazo (de 5 dias a 3 meses) con-
tinua sendo de baixa. Neste contexto, apesar de existir a 
possibilidade de que os preços da PETR4 possam voltar 
a apresentar altas no curto prazo, a tendência é de que 
o volume de ofertas de vendas das ações da empresa 
no mercado permaneça excedendo o número de compra-
dores, acarretando uma maior probabilidade de que os 
preços sigam se desvalorizando no médio prazo.

Do ponto de vista técnico, este cenário é demonstrado 
pela formação de topos e fundos descendentes para os 
preços da PETR4 no gráfico diário e pelas médias móveis 
negativamente inclinadas, fatores que são corroborados 
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Além disso, com uma estratégia vencedora, você vai conseguir lidar muito melhor com o pior cenário, limitando 
suas perdas, protegendo seu patrimônio e se mantendo na busca dos seus objetivos, independentemente do que 
acontecer. Todas as estratégias que os analistas do Toro Radar utilizam para enviar as recomendações para você, 
são baseadas nas mais conceituadas e modernas metodologias de investimento do mundo, e desde que você 
tenha persistência e paciência, podem te proporcionar resultados excepcionais.

      
      Lembre-se: para ter sucesso na Bolsa, é preciso ter uma boa estratégia e não contar apenas com a sorte. 

Análise de Ações

O objetivo da análise de ações é identificar onde e 
quando investir. Ou seja, ela é uma ferramenta impor-
tante para determinar qual o melhor momento para 
comprar ou vender uma ação. 

Com os dados em mãos, é possível identificar as mel-
hores oportunidades da Bolsa de Valores em determi-
nado momento, tomar decisões racionais e saber a 
hora certa de agir. As análises não são utilizadas com 
o intuito de prever o que vai acontecer, mas sim rea-
gir aos sinais e às informações que nós temos para 
poder investir do lado do cenário de maior probabili-
dade de ocorrer. 

Mais importante do que isso, as análises de ações 
nos dão poder de reação para lidar com os cenários 
de adversidade. Assim, deixamos de depender da 
sorte e passamos a ter o controle dos nossos obje-
tivos nas nossas mãos. Existem 2 principais métodos 
de análise: a análise técnica e a análise fundamen-
talista.

ACESSE O TORO RADAR

Análise da Petrobrás (PETR4)

Veja o que
especialistas estão 

falando agora
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Análise Técnica de Ações
A análise técnica é a ferramenta mais poderosa e efi-
caz para se ganhar dinheiro com oportunidades de curta 
duração. Ela é ideal para apontar qual o cenário mais 
provável de acontecer com o preço das ações nas nos 
próximos minutos, horas, dias e semanas. Isso porque 
ela se baseia na alma de qualquer mercado, seja o mer-
cado de laranjas, o de carros usados ou o de ações: a lei 
de oferta e procura. 

O preço de uma ação é simplesmente reflexo da intera-
ção entre os compradores e os vendedores. Aliado a isso, 
a análise técnica é baseada no fato de que o mercado de 
ações é formado por seres humanos, e que eles têm por 
natureza seguir alguns padrões de comportamento. 

Assim, ela tenta identificar padrões e tendências no com-
portamento dos compradores e vendedores, para enten-
der qual o cenário mais provável para o futuro próximo. 
Tudo isso usando estudos baseados em probabilidade 
estatística. 

Com isso conseguimos ter agilidade para nos colocar-
mos do lado do cenário de maior probabilidade e, mais 
importante do que isso, ter poder de reação para lidar 
com mudanças de cenário.

Análise Fundamentalista
A análise fundamentalista, é excepcional para identifi-
car boas empresas com excelente perspectivas de valo-
rização no longo prazo. 

Ao contrário da análise técnica, a análise fundamentalista 
não se preocupa se a empresa vai subir ou cair no curto 
prazo e nem em entender a oferta e procura por aquelas 
ações. Mas sim em avaliar a saúde financeira da empre-
sa, quais as suas perspectivas futuras de lucro, como 
funciona o seu negócio, quem são os seus concorrentes, 
quais variáveis da economia influenciam na empresa e, 
com isso, entender se a tendência de longo prazo para os 
preços daquela ação é de alta ou de baixa. 

A análise fundamentalista é excelente para identificar 
boas empresas para investirmos no longo prazo ao 
olhar mais detalhadamente para o negócio, enquanto a 
análise técnica é ótima em nos ajudar a saber quando 
devemos comprar e quando devemos vender uma ação 
no curto prazo. 

O mais importante disso tudo é não confundir a função 
de cada um dos tipos de análise de ações e saber utilizá-
-las do jeito certo.  

CURSO GRÁTIS

Aprenda a investir na Bolsa 
com quem entende do assunto
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No Toro Radar, utilizar as análises de ações para tomar decisões de investimentos é um processo bem mais sim-
ples. Você tem acesso às melhores oportunidades que a Bolsa de Valores oferece, escolhidas a dedo por uma 
equipe de especialistas. 

Dessa forma, você tem a vantagem de utilizar a análise técnica e a análise fundamentalista a favor dos seus obje-
tivos, com a ajuda da expertise de profissionais do mercado.
Na plataforma do Toro Radar, você pode conferir análises completas de ações, consultar o gráfico em tempo real, 
investir nas oportunidades que estão adequadas ao seu perfil e ainda tirar dúvidas durante o pregão com a equipe 
de analistas.

Sabe o que é melhor? Você pode se cadastrar e testar todas as funcionalidades do Toro Radar gratuitamente por 
15 dias. Dessa forma, você pode ver na prática como o nosso serviço pode te ajudar a conquistar seus objetivos e 
fazer parte da maior experiência digital de investimentos do mundo.

COMEÇAR AGORA

INVISTA COM
O TORO RADAR
Revolucione sua forma de 
investir na Bolsa
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Conte com o Toro Radar para te ajudar
a alcançar seus objetivos

A Toro Investimentos S.A. é uma empresa de Consultoria de Valores Mobiliários devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que presta serviços 
de análise de valores mobiliários. Seu manual de políticas e procedimentos aplicáveis à atividade de análise, assim como o disclaimer pertinente a qualquer mate-
rial analítico enviado encontram-se disponíveis em www.tororadar.com.br/informacoes-legais. Esta mensagem, incluindo os seus anexos, contêm informações 
confidenciais destinadas a indivíduo e propósito específicos, sendo protegida por lei. Caso você não seja a pessoa a quem foi dirigida a mensagem, deve apagá-la. É 
terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes nesta mensagem, salvo prévia e expressa autorização. 
O investimento em ações é um investimento de risco e rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Na realização de operações com derivativos existe 
a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para verificar a regularidade do credenciamento da 
empresa, acesse www.cvm.gov.br > Participantes do Mercado > Toro Investimentos S.A. > Regulamentação. > Regulamentação.

https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=www.tororadar.com.br/ebook/como-investir-na-bolsa-de-valores&title=Ebook%20Gratuito:%20Como%20come%C3%A7ar%20a%20investir%20em%20a%C3%A7%C3%B5es&summary=&source=
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=www.tororadar.com.br/ebook/como-investir-na-bolsa-de-valores
https://twitter.com/home?status=Ebook%20Gratuito:%20Como%20come%C3%A7ar%20a%20investir%20em%20a%C3%A7%C3%B5es%20(link%20do%20conte%C3%BAdo)%20@ToroRadar%20%23bolsadevalores%0A
https://app.tororadar.com.br/recomendacoes/
http://www.tororadar.com.br/
http://www.tororadar.com.br/informacoes-legais
http://www.cvm.gov.br/

