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É comum ouvirmos diariamente 

diversas notícias sobre a Bolsa 

de Valores, sejam as ações de 

uma empresa que subiram ou 

a pontuação de um índice que 

caiu. Normalmente, informações 

como essas ainda passam batido. 

Entretanto, elas representam 

verdadeiras oportunidades para 

os brasileiros. 

Cremos que tenha escutado não 

uma, mas milhares de vezes, 

sobre a crise que atingiu nossa 

economia. Apesar dos desafios, 

ela felizmente não foi obstáculo 

para os investidores inteligentes. 

ESTE MATERIAL 
FOI CRIADO 
JUSTAMENTE 
PARA ISSO: 
APONTAR 
CASOS REAIS 
QUE ILUSTRAM 
SITUAÇÕES 
EM QUE 
INVESTIDORES 
- INICIANTES E 
EXPERIENTES - 
CONQUISTARAM 
A BOLSA DE 
VALORES COM 
AJUDA DO TORO 
RADAR.
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É válido começar explicando o momento que estamos inseridos 

e porque ele se configura como a grande oportunidade da 
década. 

A economia do nosso país vem desafiando milhares de brasi-

leiros e isso não é nenhuma novidade. O comércio e a indústria 

ainda estão buscando se recuperar da recessão e esse panorama 

também ocorre em outros setores. 

A Bolsa de Valores reflete todo o sentimento do mercado. Mas 

o que poucos sabem é que, mesmo em tempos de crise, a Bolsa 

vem entregando resultados excelentes aos seus investidores. E 

mais: é esperado que esse seja apenas o início de algo muito 

maior. 

No futuro, investidores vão considerar esse período como o di-

visor de águas entre aqueles que aproveitaram a oportunidade 

e aqueles que a deixaram passar. 

Em 2016, esse grande mercado foi responsável por sediar as 

melhores oportunidades de investimento do ano. Não é à toa 

que a Bolsa de Valores foi considerada o melhor investi-
mento de 2016:

Rentabilidade real de 30,74% - isto é, descontando a 

inflação;

As ações da Petrobras, Vale, Usiminas e outras 13 da 

Bovespa tiveram valorização acima de 100%;

Recorde histórico em volume financeiro total negociado, 

com R$ 1,85 trilhão em 2016.

Agora você percebe? Tempos como esses são aqueles que os 

grandes resultados começam a se formar. No Toro Radar, costu-

mamos lembrar os investidores iniciantes que as incertezas 
são as sementes das grandes oportunidades. 
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A população brasileira está começando a investir de forma mais 

consciente. A antiga poupança perde forças a cada ano. Moda-

lidades que antes eram vistas como exclusividade de poucos, 

ganham cada vez mais popularidade. 

Casado a isso, grandes papéis começam a recuperar seu valor e 

ganhar relevância no mercado. Em 2016, das empresas listadas 

na Bovespa, 16 tiveram valorização de suas ações superiores a 

100%.

Nessa lista, encontram-se desde aquelas preferidas do noticiário, 

como a Vale e a Petrobras, até empresas menos conhecidas por 

investidores iniciantes, como a Sanepar e a Viavarejo. E as carteiras 

que as continham conquistaram resultados impressionantes.

Com o Toro Radar, você estará mais perto de realizar seus 

sonhos e conhecer os melhores investimentos:

Mais de 9 mil recomendações feitas em 2016

Nível de acerto de 73,98%*

Rentabilidade de 200,36%*

*números referentes às operações de Day Trade do ano de 2016

Nada melhor para ilustrar o que o Toro Radar pode fazer por 

você do que apresentar os melhores trades do ano:

WDON16 

Compra: 3416,5

Venda: 3441,5

Resultado: 25 pontos 

BVMF3  
pouco menos  
que um ano e meio

Compra: 10,01

Venda: 16,79

Resultado: 67,73%
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O Ibovespa, índice que agrega as maiores empresas brasileiras, 

atingiu uma pontuação significativa em fevereiro, ultrapassan-

do o patamar de 69 mil pontos. Esse fato é memorável, já que 

este foi o maior nível registrado nos últimos 6 anos.

Além disso, em março de 2017, a Bovespa registrou volume 
médio negociado por dia de R$ 7,19 bilhões. O resultado é o 

maior já obtido pela Bolsa brasileira durante toda a sua história.

Apesar da trajetória positiva, a Bolsa brasileira sofreu uma revi-

ravolta em maio deste ano. O Mercado de Ações foi bastante 
afetado pelo escândalo da JBS. No dia 18 de maio de 2017, o 

Ibovespa obteve sua maior queda dos últimos 9 anos. 

De fato, esse escândalo abalou o mercado. No entanto, a intensa 

volatilidade provocada por ele proporcionou ótimas oportuni-

dades de negócio.

Muitas pessoas preferiram fugir dessa situação. Só que muitos 

investidores confiaram no Toro Radar e conseguiram atingir 

ótimos resultados nessas circunstâncias.

SE 2016 FOI UM ANO 
EXCEPCIONAL, 2017 TEM 
TUDO PARA SER AINDA 
MELHOR.
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AINDA ESTÁ EM TEMPO 
DE FAZER PARTE DESSA 
HISTÓRIA!

Essa é a prova de que, quando o mercado parece adverso para 

muitos, aqueles que investem conscientes criam as mais promis-

soras estratégias. 

Vendo esses resultados passados, tendemos a desejar o que já 

aconteceu. Mas não se prenda às oportunidades antigas, foque 

naquelas que estão surgindo. 

Veja um exemplo de recomendação de Day Trade que fizemos 

no dia 18 de maio deste ano:



CONTE COM  
PROFISSIONAIS  
ESPECIALISTAS 
NO MERCADO
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Grandes investidores recebem essa denomi-

nação devido à sua experiência de mercado. E 

quando se fala em experiência, não tem a ver 

apenas com o tempo. Mas com eficiência. Ser 

eficiente nos investimentos é saber quando e 

onde investir, sempre de forma inteligente e 

rentável.

O tempo conta muito a favor de um investidor. 

Afinal, não é possível criar uma experiência. 

É preciso vivê-la. Ou seja, quanto maior a 

quantidade de vezes em que se realiza negocia-

ções, maior é o entendimento sobre o assunto. 

Contudo, estratégia e conhecimento são aper-

feiçoados a partir de uma expertise que não se 

aprende apenas com o passar dos dias.

Quem mais adequado do que 
uma equipe especializada no 
mercado para guiá-lo nesse  
momento?  

1
Desafio: encontrar excelentes 
profissionais empenhados em 
formar grandes investidores.

Solução: a equipe do Toro 
Radar é formada por excelentes 
profissionais do mercado, 
capacitados para ensinar 
milhares de investidores a 
potencializar seus ganhos
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É por isso que muitos investidores, mesmo aqueles com anos 

de estrada, buscam ajuda especializada. Não há vergonha ne-

nhuma nisso. Entender que seus investimentos são prioridade 

e, por isso, merecem ser tratados da melhor forma possível, é 

uma virtude dos investidores inteligentes.

Para oferecer o melhor para os investidores, o Toro Radar conta 

com a experiência de Rafael Panonko. O experiente analista de 

investimentos atua no Mercado de Ações há 9 anos e hoje lidera 

a equipe de análise do Toro Radar.

Ele já serviu ao exército brasileiro, estudou Gestão Financeira e 

possui certificação CNPI-T pela Apimec (Associação dos Analistas e 

Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais).

Seu profundo conhecimento em análise 
técnica e tape reading, além da vivência 
na mesa de operação de instituições 
financeiras, está presente diariamente no 
trabalho de Rafael Panonko junto à equipe  
de analistas do Toro Radar.

Felizmente, o Luiz Eduardo faz parte do grupo que percebeu 

que somar forças com quem entende do assunto era a saída 

para impulsionar seus investimentos na Bolsa de Valores. Ao 

investir por uma corretora de um banco, sentia que faltava o 

conhecimento necessário para tomar as melhores decisões.

Saiba como é investir ao lado de grandes profissionais. Viva uma nova experiência

https://www.tororadar.com.br/planos


Eu estava engessado com 
uma visão equivocada  
sobre investimentos.  

Agora, aprendi o  
jeito certo de investir  
na Bolsa de Valores
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Justo quando estava prestes a abrir mão dos investimentos, ele 

descobriu o caminho certo para trilhar. Sua paixão pela Fórmula 1 

foi o ponto que o fez perceber que a Bolsa de Valores é o ambiente 

perfeito para aliar agilidade e alta performance. Como os pilotos 

em uma corrida, Luiz Eduardo entendeu que uma boa estratégia é fun-

damental para quem quer conquistar o lugar mais alto no pódio.

Mesmo após anos investindo, lhe faltava um norte para guiar seus 

investimentos. Objetivo claro e visão estratégica são requisitos bá-

sicos para um investidor, mas essas definições não estavam claras 

para ele até então.

Assim, ele procurou ajuda de profissionais que respiravam o mercado 

e sabiam interpretar o cenário para identificar excelentes oportuni-

dades de negócio. A expertise desse analistas fizeram com que ele 

finalmente aprendesse a definir quais os momentos mais oportunos 

para investir. 

Hoje em dia, ele reconhece o impacto positivo de sua evolução nos 

seus resultados diários. Com um time de analistas sempre presente 

para ajudá-lo, traçar um caminho de sucesso se tornou parte de 

sua rotina.

“O Toro Radar foi, sem dúvidas, meu melhor investimento. 
Para quem procura evolução, sucesso e educação, a resposta 
é Toro Radar”.

Luiz Eduardo Peres, 
Bauru - SP.



CONFIE  
EM QUEM 
REALMENTE 
ENTENDE DO  
ASSUNTO
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Alguns investidores se isolam para evitar distra-

ções e manter o foco nos resultados. Todavia, 

esse isolamento pode ser prejudicial. Pois pode 

tornar o ato de investir em algo monótono e 

solitário. Na companhia de profissionais qualifi-

cados, é possível preservar a disciplina neces-

sária sem abrir mão do contato direto com 

outras pessoas. 

Entender de análise gráfica e saber interpretar 

o mercado é importante, sem dúvida. Mas ter 

analistas experientes ao seu lado separa as 

grandes oportunidades das operações que são 

apenas dores de cabeça. Por isso, a confiança 
nasce do conhecimento.

Não caia no erro de acreditar que relatórios 

frios sobre o mercado substituem o papel do 

analista. O caráter dinâmico da Bolsa de Valores 

exige grande atenção de seus investidores e 

constante atualização de todas as informações. 

2
Desafio: ter ao lado pessoas 
de confiança para mostrar 
o caminho de sucesso nos 
investimentos.

Solução: o Toro Radar  
está totalmente empenhado 
em ajudar os investidores  
a alcançar os melhores  
resultados.



15

SÃO ESSES 
MOMENTOS QUE  
NOS FAZEM REFLETIR: 
QUAL É O PREÇO 
DE UMA DECISÃO 
ERRADA? 
Mesmo que você consiga identificar ótimas oportunidades 

através de uma análise minuciosa, é importante ter a segurança 

de saber que, por mais complexa que seja sua dúvida, os profis-

sionais que o acompanham farão de tudo para ajudá-lo. O alto 

nível de competência e o prazer de ensinar fazem dos nossos 

analistas seus verdadeiros companheiros de equipe. 

Para o José Maria, o suporte dos analistas extremamente qualifi-

cados do Toro Radar representou um divisor de águas para 

seus investimentos. O auxílio de experts do mercado foi a chave 

para que ele conquistasse o sucesso na Bolsa de Valores.

Conte com aqueles que entendem o mercado Invista com confiança

https://www.tororadar.com.br/planos


Para mim, o maior 
diferencial é a  

equipe de analistas,  
formada com grandes 
profissionais da área.
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José Maria, estava insatisfeito com o desempenho de suas ações 

da Gerdau e pensou em se desfazer delas. Mas, após conver-

sar com os analistas e entender o panorama, acabou mudando 

de ideia. Se tivesse decidido ignorar as recomendações, ele teria 

prejuízos pois os papéis apresentaram alta a seguir.

A facilidade de solicitar ajuda em momentos de incertezas, faz 

com que ele tenha plena convicção de que seus investimentos 

terão os melhores resultados possíveis. A credibilidade adquirida 

com anos de prestação de serviço de qualidade conquistou sua 

confiança.

Unindo força de vontade e expertise, José Maria e o Toro Radar 

formam um time que almeja somente a vitória. Ter certeza em 

cada passo dado e conviver com a expectativa de aprender cada 

vez mais são as principais razões do sucesso dessa parceria.

“A equipe do Toro Radar está sempre disponível para me ajudar. 
Tenho plena confiança de que eles vão me recomendar as 
melhores oportunidades”.

José Maria Dias, 
Feira de Santana - BA.



APRENDA  
COM GRANDES 
PROFESSORES
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Entre os mitos que circundam a Bolsa de 

Valores, talvez o maior deles seja o acesso a 

este tipo de investimento. Para os leigos no 

assunto, investir em ações normalmente soa 

como algo exclusivo de pessoas com alto po-

der aquisitivo.

Realmente, quando a modalidade surgiu, os 

negócios eram restritos a pessoas com grandes 

fortunas. Mas esta não é realidade hoje. Atual-

mente, investir na Bolsa de Valores está dispo-

nível para todos os interessados. E o melhor: 

não é preciso ter milhões no banco para ser 

um investidor de sucesso.

3
Desafio: aprender a investir 
para conquistar mais 
autonomia e valorizar capital 
de maneira inteligente.

Solução: o Toro Radar busca 
quebrar o paradigma de que 
investir é muito difícil e ensina 
a lidar com os investimentos 
de forma estratégica
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A PORTA DE ENTRADA 
DA BOLSA DEIXOU DE 
SER O DINHEIRO, 
AGORA É A EDUCAÇÃO 

Cursos e aulas têm grande importância na formação dos inves-

tidores contemporâneos. A internet, por sua vez, possibilita 

que esse aprendizado seja mais democrático, acessível e muito 

prático. 

Hoje, o Toro Radar atende milhares de investidores que come-

çaram sua jornada na Bolsa de Valores pelo conhecimento. 

Parece óbvio quando dizemos para dar o primeiro passo pelo 

aprendizado, mas acredite: essa decisão é um verdadeiro dife-

rencial no Mercado Financeiro. 

Mas um professor só pode ensinar a quem 
está disposto a aprender.

Tenha grandes professores ao seu lado Aprenda a investir agora

https://www.tororadar.com.br/planos


Para quem está  
começando, a Bolsa parece 
um bicho papão. Mas aos 
poucos consegui enxergar 
ali a oportunidade de ter 

uma vida melhor
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Antes de entender como o mercado funciona, Cássio também 
acreditava que era necessário ter milhões em conta para ser um 
investidor. Mas quando ele decidiu buscar algo que fizesse diferença 
em sua vida, a Bolsa surgiu como a oportunidade perfeita.

Ele começou a perceber que as histórias de insucesso que ouvia 
tinham algo em comum: falta de conhecimento. Todas as pessoas 
com quem mencionava seus planos também compartilhavam 
um mesmo sentimento: o medo. O receio de que este universo era 
apenas para pessoas ricas e formadas em Economia parecia algo 
unânime em seu meio social.

Felizmente, Cássio nunca foi de ir pela cabeça dos outros e preferiu 
escrever sua própria história. Ao ver uma simulação de recomendação 
feita por excelentes profissionais, ficou ainda mais interessado e 
quis estudar a fundo o Mercado de Ações. Em suas próprias pala-
vras: decidiu fazer acontecer.

Então, ele buscou ajuda especializada para adquirir o conhecimento 
necessário e realizar seus objetivo financeiros. Ao lado de ótimos 
profissionais do mercado, Cássio está obtendo resultados excelentes 
em seus investimentos. 

Hoje, Cássio reconhece que essa parceria foi fundamental para 
quebrar o paradigma de que a Bolsa de Valores é só para ricos e 
poderosos. Ao retirar uma cortina de estereótipos dos olhos, ele conse-
guiu ver à sua frente uma ótima chance para transformar sua vida. 

Ele amadureceu seus pensamentos em relação aos investimentos 
e compreendeu que as perdas são reais, mas podem ser minimi-
zadas. Entendeu, portanto, que quando se tem técnica e estratégia 
bem definidas, é possível calcular os prejuízos.

“Investir com o Toro Radar não faz só bem para o meu bolso, 
também faz bem para o meu crescimento pessoal”.

Wilimar Cássio Nunes, 
Birigui - SP.



PLANEJE  
SEU FUTURO  
DE SUCESSO
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Decidir dar um rumo melhor às suas finanças 

e planejar seus passos no mundo dos investi-

mentos exige algumas características. Entre 

elas coragem, responsabilidade e, principal-

mente, disciplina. Nem sempre temos a maturi-

dade necessária que nossas finanças demandam, 

mas acredite: você pode conquistá-la. Pois é de 
moeda em moeda que se faz uma fortuna.

Quando o assunto é planejamento, é impossí-

vel não comentar sobre um jovem parceiro do 

Toro Radar, Henrique. Desde novo, Henrique 

sempre gostou de ler sobre finanças e esse in-

teresse logo refletiu em sua carteira. 

Sua estratégia responsável e planejada casou 

perfeitamente com o que o Toro Radar busca 

para seus investidores. Nosso crescimento se 

deu justamente por darmos um passo de cada 

vez, mas já pensando nos próximos.

4
Desafio: investir de forma 
planejada para atingir 
objetivos traçados.

Solução: o Toro Radar 
valoriza o real potencial 
dos investidores brasileiros, 
incentivando a tomada de 
decisão a partir de um bom 
planejamento.
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Muito dessa cultura foi disseminada por um de nossos funda-

dores. Márcio Placedino, administrador e advogado, atua no 

Mercado de Ações desde sua adolescência e hoje faz parte da 

equipe de consultoria do Toro Radar. 

Márcio possui grande experiência na área, 
com certificação de Consultor de Valores 
Mobiliários pela CVM (Comissão de 
Valores Mobiliários), CNPI-T pela Apimec 
(Associação dos Analistas e Profissionais 
de Investimentos do Mercado de Capitais) 
e Certified Financial Planner® pelo 
IBCPF (Instituto Brasileiro de Certificação 
de Profissionais Financeiros). Seu know-how 
auxilia milhares de brasileiros que estão no 
mesmo caminho de Henrique. 

Planeje também a sua vida financeira Trace seu caminho conosco

https://www.tororadar.com.br/planos


Planejei de forma  
detalhada qual caminho 

iria seguir ao lado de 
grandes profissionais 

do mercado
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Desde novo, Henrique tinha uma poupança, incentivado pela 

família. Mas seu gosto pelos negócios era natural. Ele resolveu 

seguir seus instintos e dar asas ao interesse que nutria pelos 

investimentos.

Da caderneta passou para o Tesouro Direto e para os Certificados 

de Depósito Bancário (CDB). Dali, foi um pulo para o Mercado de 

Ações, onde iniciou os investimentos de forma gradual. Subindo 

um degrau de cada vez, ele soube caminhar de forma contínua 

em direção aos seus objetivos financeiros.

Henrique, felizmente, sempre remou contra a maré. Ele acreditou 

desde o início que o Mercado de Ações fosse muito interessante e 

lucrativo. Mesmo não trabalhando na área, ele aprendeu rapida-

mente a dinâmica do mercado. 

Ele reconhece que sem ajuda especializada, essa tarefa seria muito 

difícil. Para Henrique, encontrar pessoas dispostas a ensinar sobre 

investimentos de maneira bem didática foi um divisor de águas.

A partir do que aprendeu, ele traçou um plano detalhado de acordo 

com seus objetivos financeiros. Uma das lições mais valiosas que 

lhe foi ensinada é definir claramente o que deseja e como pretende 

chegar até lá.

Ao lado de excelentes analistas do mercado, ele sabe que a experiência 

adquirida diariamente trará cada vez mais resultados positivos. 

Ao aprimorar seu conhecimento no dia a dia, unindo teoria e 

prática, ele adquire mais expertise para ser um investidor ainda 

mais bem-sucedido

“Confiança para mim é tudo. Aprender com o Toro Radar 
transformou minha forma de investir”.

Henrique de Carvalho, 
Sorocaba - SP.



GANHE TEMPO 
PARA INVESTIR
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Hoje em dia, mais do que nunca, o tempo 
vale ouro. Com a vida corrida do dia a dia, 

às vezes a sensação é de que falta tempo 

para fazer tudo. Cuidar da casa e da família, 

trabalhar, estudar, reunir os amigos, se di-

vertir e outras atividades parecem competir 

para fazer parte de uma agenda cheia de 

compromissos. 

As finanças também merecem atenção, mas 

muita gente as coloca em segundo plano 

justamente por falta de tempo - e também 

de disciplina. A boa notícia, no entanto, é 

que o avanço da tecnologia tem ajudado 

muitas pessoas a gerenciar e cuidar melhor 

do próprio dinheiro.

5
Desafio: se dedicar aos 
investimentos de forma 
eficiente, sem abrir mão 
de outros compromissos 
importantes.

Solução: o Toro Radar ajuda 
os clientes a terem mais tempo 
para planejar o futuro e, com 
isso, alcançar resultados 
melhores.
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Hoje em dia, plataformas online possuem diversas funcio-

nalidades que ajudam a controlar os gastos, poupar e in-

vestir dinheiro. 

COM ISSO, SOBRA 
MAIS TEMPO PARA 
PLANEJAR O QUE 
FAZER NAS FÉRIAS E 
CURTIR MOMENTOS 
DE LAZER COM A 
FAMÍLIA
O Alexandre, por exemplo, ganhou mais tempo para definir 

com antecedência como e onde investir seu dinheiro. Ao 

utilizar a plataforma do Toro Radar, ele tem mais segurança 

para aplicar seu capital e tempo disponível para focar em outros 

assuntos da vida pessoal, sem sacrificar seus resultados.

Invista com as melhores ferramentas do mercado Use o tempo a seu favor

https://www.tororadar.com.br/planos


Tenho todas as 
informações que 

preciso para investir 
 sempre à mão
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Alexandre trabalhou como bancário por 8 anos e chegou a ad-

quirir algumas ações através do próprio banco. Mas a falta de 

disponibilidade e de conhecimento fazia com que seus resulta-

dos não fossem tão bons quanto gostaria. 

Atualmente, ele é analista de sistemas e seu trabalho exige des-

locamento constante de carro. Com isso, muitos podem pensar 

que seria quase impossível para ele se dedicar aos investimentos 

e saber a hora certa de investir. Mas Alexandre se mantém in-

formado sobre a dinâmica do mercado diariamente porque faz 

uso de uma plataforma online que pode ser acessada de onde 

ele estiver.

A partir de uma conexão com a internet, ele recebe ótimas reco-

mendações para potencializar seus ganhos na Bolsa de Valores. 

E foi por meio das indicações de grandes analistas que Alexandre 

se abriu para novas oportunidades de negócio.

O contato direto com o mercado e a confiança em quem faz um 

trabalho sério renderam a ele ótimos resultados. Alexandre deci-

diu investir em uma ação recomendada pelos analistas do Toro 

Radar, mas que pertencia a uma empresa que ele ainda não co-

nhecia e, portanto, nunca havia cogitado adquirir seus papéis.

A ação em questão era da empresa Qualicorp. Ele investiu nela 

em dois momentos durante o ano de 2016 e os resultados foram 

impressionantes: de janeiro a agosto ele conseguiu 31% de va-

lorização e, num segundo momento de investimento que durou 

de fevereiro a setembro, houve alta de 46% no valor dos papéis.
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Alexandre Cezar, 
Novo Hamburgo - RS.

Os resultados superaram suas expectativas, especialmente em 

um ano conturbado como o de 2016. Se antes ele investia apenas 

em empresas que conhecia, como Vale e Petrobras, agora está 

mais confiante para aplicar em empresas promissoras porque 

sabe que é um caminho seguro, apresentado por profissionais 

que realmente entendem do assunto.

“Passei a investir em empresas que não conhecia antes e não 
me arrependi. Confio nas recomendações do Toro Radar”.



TRANSFORME 
SUA VIDA  
PARA MELHOR
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Através da educação, do planejamento e do 

contato direto com experts, milhares de brasi-

leiros podem vivenciar verdadeiras mudanças 

em suas vidas financeiras. O momento da Bol-

sa vem sendo aproveitado por diferentes perfis 

de investidores com um ponto em comum: a 

vontade de crescer. 

Todo mundo já viveu - ou provavelmente vai 

viver - um momento em que é preciso tomar 

uma atitude em busca de mais qualidade de 

vida. Para conseguir respirar mais aliviado, 

pode ser necessário buscar um novo começo e 

deixar de lado o medo de tentar.

6
Desafio: transformar as 
próprias finanças e mudar de 
vida.

Solução: o Toro Radar 
apresenta uma solução 
completa de investimento 
para ajudar os investidores a 
transformar sua realidade.
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As finanças são um dos principais motivos que incentivam al-

guém a realmente mudar de vida. Quando se fala em dinheiro e 

qualidade de vida, uma das primeiras ideias que vêm à cabeça 

é a tranquilidade de ser dono do próprio dinheiro. E, para alcançar 

essa realidade, é preciso trabalhar no presente pensando 

no futuro. 

AFINAL, É MELHOR 
PREVENIR DO QUE 
REMEDIAR. 
Quem nunca teve vontade de encontrar uma nova fonte de 

renda pensando em ter um futuro tranquilo? Infelizmente, 

este cenário ainda não faz parte da realidade da maioria das 

pessoas. Mas certamente está ao alcance de todos.

Transforme sua vida Invista nas soluções certas

https://www.tororadar.com.br/planos


Descobri uma forma de 
proteger minhas finanças 
em caso de imprevistos
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Não é um costume brasileiro estudar sobre investimentos desde 

a infância. Essa ausência de educação financeira faz com que 

muitas pessoas não se planejem para vivenciar possíveis 

cenários desafiadores. 

A perda repentina do emprego ou problemas de saúde são situ-

ações que podem ocorrer com todo mundo. Por isso mesmo, ter 

as finanças no lugar é um diferencial para atravessar estas fases 

difíceis com mais facilidade. 

O Marcelo quis ter uma renda extra para se preparar em caso 

de imprevistos e ele entendeu que esse caminho começa pelo 

aprendizado. Ele foi incentivado a conhecer melhor o Mercado 

Financeiro para encontrar modalidades que trouxessem rendi-

mentos melhores que a poupança.

Com esse pensamento, Marcelo procurou informações sobre 

outras aplicações, mas não encontrava nada que fosse esclare-

cedor o suficiente. Até que descobriu uma nova forma de investir 

e aprender sobre investimentos com experts do mercado.

Ele estudou bastante sobre este universo e se planejou para 

começar a explorá-lo da melhor forma. Assistiu cursos gratuitos 

e ficou empolgado para começar a investir. No começo, ele 

se permitiu perder para aprender com os próprios erros. E, aos 

poucos, foi aprendendo na prática como potencializar seus 

ganhos sem abrir mão da segurança.

Sempre que precisa, ele consegue esclarecer seus questionamen-

tos rapidamente com uma equipe de excelentes analistas. Essa 

é uma atitude que colaborou muito para tudo dar certo: ter pe-

dido ajuda para pessoas confiáveis, que realmente entendem do 

assunto. Se Marcelo tivesse tentado fazer tudo sozinho, ou pior, 

tivesse confiado nas pessoas erradas, provavelmente o resultado 

hoje seria outro.
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Marcelo Suliano, 
São Gonçalo - RJ.

Por isso mesmo, ele está absolutamente certo de que consegue 

alcançar resultados excelentes na Bolsa de Valores. Essa segu-

rança vem da percepção de que o aprendizado de cada dia traz 

resultados concretos. Com mais conhecimento, ele ganha mais 

autonomia para tomar decisões, sem abrir mão da estratégia. E, 

ainda, ajuda os amigos que querem aprender a investir também.

“Procurei informações para aproveitar as oportunidades que 
o mercado oferece. Com o Toro Radar, encontrei o que busca-
va: informação objetiva, clara e intuitiva”.



ALCANCE  
INDEPENDÊNCIA  
FINANCEIRA
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Sabe quando dizem que o dinheiro é um meio 
e não um fim? Esta é uma premissa que não 

cai em desuso. Isso porque ela descreve com 

exatidão quais devem ser nossas prioridades 

na vida. 

A felicidade não pode ser medida pelos cifrões 

no banco. Mas, a partir deles, é possível reali-

zar sonhos e alcançar objetivos. Quando se fala 

em independência financeira, é exatamente 

isso que se quer conquistar.

Sair das dívidas, construir uma reserva finan-

ceira e fazer investimentos é o caminho lógico 

para quem deseja ter a tão sonhada indepen-

dência. Com débitos em atraso, não é possível 

seguir em frente. E também se torna difícil evo-

luir sem buscar as melhores formas de valori-

zar seu dinheiro.

7
Desafio: conquistar a tão 
sonhada independência 
financeira.

Solução: com ajuda do 
Toro Radar, os investidores 
conseguem alcançar excelentes 
resultados e atingir um novo 
patamar em suas finanças.
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Por isso mesmo, os investimentos fazem parte da vida das pes-

soas bem-sucedidas. Não porque elas conquistaram milhões a 

partir deles, mas porque investir de forma inteligente é comum 

àqueles que buscam crescimento.

Seja para rentabilizar capital no curto prazo ou pensando no 

futuro, os investimentos e, em especial, a Bolsa de Valores se 

mostram excelentes alternativas. Um bom exemplo disso, é a 

Daniella, que enxergou a oportunidade durante sua busca por 

recolocação profissional. 

SEU GOSTO 
PELO DESAFIO E 
SUA BAGAGEM 
ESTRATÉGICA 
COMBINARAM 
PERFEITAMENTE 
COM O MERCADO DE 
AÇÕES. 
Esse casamento se tornou um novo caminho trilhado por ela 

para aprimorar suas finanças.

Saiba alcançar grandes resultados Conquiste sua independência financeira

https://www.tororadar.com.br/planos


A Bolsa é a oportunidade 
de ter independência 

financeira. 
Então, vale a pena dedicar 

tempo para aprender
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Daniella buscava recolocação no mercado de trabalho e viu na Bolsa de 

Valores uma ferramenta poderosa de aprendizado e giro de capital. 

Ela aproveitou o tempo disponível para estudar sobre esse mercado, 

enquanto aguardava uma nova oportunidade profissional.

O receio de investir foi diminuindo à medida em que ela passou a 

estudar melhor o Mercado Financeiro. Para Daniella, é preciso ter 

curiosidade para aprender. Sua experiência profissional em estatís-

tica a ajudou a conquistar autonomia como investidora, pois ficou 

mais fácil analisar gráficos e identificar tendências do mercado.

Investindo desde 2014, a bióloga conseguiu aperfeiçoar seu conhe-

cimento sobre investimentos. No início, ela admite que teve perdas, 

mas garante que hoje está muito mais madura para lidar com a 

dinâmica da Bolsa de Valores. 

Após identificar seu perfil de investidora, Daniella passou a ter mais 

sucesso em suas operações. Atualmente, ela concilia seu trabalho 

como bióloga com o planejamento de estratégias para investir mais 

e melhor. Dessa forma, é possível controlar os riscos, minimizar 

perdas e alcançar independência financeira.

Enquanto mulher, Daniella se sentiu bem-vinda em um ambiente 

ainda bastante masculino. Sua preocupação quanto à resistência 

dos homens em relação à presença feminina no Mercado de 

Ações foi superada ao perceber que esse mercado está cada vez 

mais aberto para receber mulheres interessadas em investir. 

“O Toro Radar foi a porta de entrada para que eu me tornasse 
uma investidora. Aprendi a ter mais controle sobre meu emo-
cional e minhas finanças”.

Daniella Vinha, 
Presidente Prudente - SP.



CONQUISTE  
EXCELENTES  
RESULTADOS
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CONQUISTE  
EXCELENTES  
RESULTADOS

Muita gente deseja ter um bom emprego, um 

relacionamento saudável com a família, morar 

bem ou tirar férias em um lugar paradisíaco. 

Quando pensamos em frutos e resultados es-

perados para a nossa vida, esses são alguns 

dos exemplos que vêm à cabeça. A verdadeira 

questão é: 

8
COMO 
ALCANÇAR 
ESTES E  
MUITOS OUTROS 
RESULTADOS?
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O Toro Radar é uma empresa que cresce acima da média do 

mercado. E nossos resultados, felizmente, acompanham esse 

movimento, mas somente porque nossos investidores crescem 

junto conosco. 

Quando definimos nossas metas, na verdade, pensamos exclu-

sivamente nos seus. De nada adiantaria realizar recomenda-

ções perfeitas e consultorias assertivas se nossos clientes não 

estivessem no centro do nosso objetivo.

Para conseguir chegar aos números mais impressionantes, tra-

balhamos com o melhor do mercado: a Bolsa de Valores. Já faz 

um tempo que essa modalidade de investimento ganha desta-

que se comparada a outras alternativas do Mercado Financeiro.

Mas de nada adianta estar no momento certo da Bolsa de Valo-

res se não souber aproveitar as oportunidades que surgem. Se 

você faz parte da turma que precisa ver para crer, que tal com-

parar diferentes modalidades para saber qual vale mais a pena?

Não se preocupe,  
fizemos essa conta para você:

Se tivesse investido R$ 5.000 no primeiro dia de 2016, quanto 
você teria no final do mesmo ano? 

Parece bom? Veja os valores de alguns investimentos em renda fixa:

Poupança:  
R$ 5.415  
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Indexados à Selic: R$ 5.682;*

Títulos prefixados: R$ 5.695;*

Alguns CDBs: R$ 5.699.*

Sim, sem dúvida são melhores que a tradicional caderneta. 

Entretanto, eles não chegam nem perto dos rendimentos entre-

gues pela Bolsa de Valores:

*valores brutos

*valores brutos

*valores brutos

Bovespa: R$ 6.946*

Por mais que rentabilidades passadas não garantam futuros 

resultados, é evidente que as expectativas são extremamente 

positivas para essa modalidade.

São esses valores que atraem cada vez mais investidores para 

a Bolsa e, aos poucos, o investimento em renda variável conquista 

mais espaço na vida financeira de milhares de brasileiros. 

Por mais que os 38,93% de valorização em 2016 impressionem, 

os resultados das nossas recomendações alcançaram um valor 

ainda mais interessante. 

Longo Prazo (Dividendos): 
R$ 8.636* 

Curto Prazo:  
R$ 7.161*

Day Trade:  
R$ 15.018* 
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RECOMENDAÇÃO DE COMPRA

FECHAR COMPRAR

Para ficar bem claro: ganhamos exclusivamente com a satisfação 

de nossos clientes. Com boas recomendações, uma taxa de acerto 

nas alturas e operações bem-sucedidas, cada vez mais inves-

tidores nos acompanharão em suas respectivas jornadas pela 

Bolsa de Valores - e é exatamente esse o nosso maior objetivo. 

Para deixar ainda mais palpável, entenda como funciona nosso 

sistema de recomendações e veja alguns exemplos de operações 

realizadas em 2016. 

Como os nossos clientes aproveitam  
nossas recomendações?

Quando nossos analistas identificam boas oportunidades de 

investimento, eles enviam pela nossa plataforma um aviso de 

recomendação. Você pode receber através do aplicativo mobile 

ou diretamente no seu computador.

Se você quiser entrar na operação, em poucos cliques consegue 

segui-la pelo Home Broker. Por lá, é possível estabelecer o preço, 

o ativo e importantes parâmetros de segurança - o Stop Loss e 

o Objetivo. 
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RECOMENDAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE COMPRA

FECHAR ENCERRAR

De acordo com as análises do mercado, os nossos especialistas 

emitirão outro aviso em relação ao encerramento da operação. 

Isso pode demorar minutos, para operações Day Trade, dias, 

para o Curto Prazo, ou até meses para o Longo Prazo. 

Você optará por seguir as recomendações de acordo com sua 

estratégia e seu perfil de investimento.

COMPRAR ALTERAR SENHA SAIRVENDER INÍCIO CARTEIRA ORDENS

R$25,71

COMPRAR VENDER

GAPL17

GAPL17

-1,00%

R$25,71

COMPRAR VENDER

GAPL17

GAPL17

-1,00%R$25,71

COMPRAR VENDER

GAPL17

GAPL17

0,00%

R$25,71

COMPRAR VENDER

GAPL17

GAPL17

0,00% R$25,71

COMPRAR VENDER

GAPL17

GAPL17

0,00%

R$25,71

COMPRAR VENDER

GAPL17

GAPL17

0,00%R$25,71

COMPRAR VENDER

GAPL17

GAPL17

+1,00%

R$25,71

COMPRAR VENDER

GAPL17

GAPL17

+1,00%
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VEJA ALGUMAS 
DAS MELHORES 
RECOMENDAÇÕES 
QUE REALIZAMOS EM 
2016:

BBDC4 

Compra: R$ 17,94

Venda: R$ 18,85

Resultado: 5,07%

CPLE6 

Compra: 25,2

Venda: 27,31

Resultado: 8,37%

CSAN3*  

Compra: 24,43

Venda: 39,88

Resultado: 63,24%

02/02/16 - 
03/02/16

03/03/16 - 
04/03/16

26/01/15 - 
23/02/17

*pouco mais  
de dois anos
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PETR4 

Compra: 8,88

Venda: 9,25

Resultado: 4,17%

DTEX3 

Compra: 8,13

Venda: 8,48

Resultado: 4,13%

BVMF3*  

Compra: 10,01

Venda: 16,79

Resultado: 67,73%

WDON16*  

Compra: 3416,5

Venda: 3441,5

Resultado: 25 pontos

ISPU6*  

Compra: 2022

Venda: 2042

Resultado: 20 pontos

09/05/16

24/06/16

27/11/14 - 
26/04/16

10/06/16

29/06/16

*pouco menos que 
um ano e meio

*Cada ponto vale  
R$ 10 - então essa 
operação ganhou  
R$ 250 por contra-
to operado.

*Cada ponto vale 
US$ 50 - então essa 
operação ganhou 
US$ 1.000 por 
contrato operado 
(o que foi multipli-
cado pela cotação 
do dia).



53

CCMX16* 

Compra: R$ 39,45 por saca

Venda: R$ 40,66 por saca

Resultado: R$ 1,21 por saca

ICFZ16*  

Compra: US$ 199,8

Venda: US$ 203,95

Resultado: US$ 4,24 por saca

27/10/16 - 
28/10/16

04/11/16 

*Cada contrato  
negocia 450 sacas  
- então essa  
operação lucrou  
R$ 544,5 por  
contrato operado.

*Cada contrato 
negocia 100 sacas 
- então essa ope-
ração lucrou US$ 
424 por contrato 
operado (o que foi 
multiplicado pela 
cotação do dia).

Essas recomendações fazem parte de uma pequena parcela de 

todas as oportunidades que nossos clientes receberam durante 

o ano. Esses resultados adquiridos são fruto de taxas de acerto 

acima da média do mercado. Temos orgulho em mostrar nosso 

gráfico crescente de rentabilidade: 

0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

100%

200%

300%

400%

500%
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700%

800%

900%
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2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

RENTABILIDADE +83,56% +200,36% 43,64% +60,20% -8,91% +47,48% +58,43

NÍVEL DE ACERTO +65,68% 73,98% 64,57% 57% 50% 59% 60%

OSC. IBOVESPA +5,21% +38,03 -13,31 -2,91% -15,50% +7,40 -9,67

DISCLAIMER

Esses dados são referentes às operações Day Trade realizadas 

pelos analistas do Toro Radar. Lembre-se: a rentabilidade pas-

sada não garante a futura, mas encaramos nosso cenário com 

muito otimismo.

O sucesso em suas finanças é algo possível e mais do que al-

cançável, basta ter responsabilidade, resiliência e muito plane-

jamento. Confie no Toro Radar para guiar seus passos nesta in-

crível jornada.

Assim como Luiz Eduardo, José Maria, Cássio, Alexandre, Henri-

que, Daniella e Marcelo, mais de 9 mil investidores confiam no 

Toro Radar para investir, para aprender e, principalmente, para 

mudar de vida. 

O MELHOR MOMENTO 
DA BOLSA, COMO 
VOCÊ DEVE TER 
PERCEBIDO, SÓ 
COMEÇOU E A BOA 
NOTÍCIA É QUE VOCÊ 
PODE FAZER PARTE 
DISSO.

Faça parte desses números Alcance excelentes resultados

https://www.tororadar.com.br/hubfs/Disclaimer/Disclaimer_-_v3_24082015.pdf?t=1493845067908
https://www.tororadar.com.br/planos
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QUEM  
SOMOS NÓS
A Toro, uma das maiores fintechs de investimentos do 
mundo, conecta milhares de brasileiros às melhores oportu-

nidades do Mercado Financeiro. Por meio de análises profundas 

e profissionais experientes, há sete anos nossos clientes têm 

acesso ao melhor que a Bolsa de Valores tem a oferecer. 

Nós somos devidamente registrados na Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM), que é o órgão que fiscaliza, 

normatiza, disciplina e desenvolve o mercado de valores mobi-

liários no Brasil. 

Contamos com mais de 150 funcionários, todos com um 

objetivo em comum: apresentar o Mercado Financeiro ao brasilei-

ro de forma simples e clara para ajudá-lo a valorizar seu dinheiro. 

Legenda: Estamos aqui! Avenida Getúlio Vargas, 671 - 

Belo Horizonte (MG)
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Pela nossa plataforma, o investidor recebe recomendações de 

compra e venda de diversos ativos e, com poucos cliques, 
aproveita o momento certo do investimento. Nosso 

maior desejo é que você alcance as ótimas rentabilidades que o 

mercado possibilita. 

Não nos conhecia? Oferecemos a você acesso grátis 
por 15 dias em nossa plataforma. Não deixe de fazer o 

seu cadastro gratuito e aproveite nossas análises sob demanda, 

nossos cursos completos e a grande experiência que nossos 

analistas estão dispostos a compartilhar.

Já explorou as funcionalidades de nossa plataforma por 15 dias? 

Então, continue aproveitando o melhor do Toro Radar escolhendo 

um plano que mais combina com seu perfil de investimento. 

A Toro Investimentos Ltda.  é  uma  empresa  de 
Consultoria de Valores Mobiliários devidamente 
registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 
que presta serviços de análise de valores mobiliários. 
Informamos que o investimento em ações é um investi-
mento 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.

Caso tenha alguma dúvida sobre o funcionamento do 
mercado de renda variável ou seus riscos, nos contate 
antes de investir: contato@tororadar.com.br Para 
verificar a regularidade do credenciamento da empresa, 
acesse:

www.cvm.gov.br > Participantes do Mercado >  
Toro Investimentos Ltda.

Antes de investir, é recomendável se cientificar dos 
riscos inerentes ao mercado de ações. Sugerimos a 
leitura cuidadosa dos documentos abaixo antes de 
começar a investir:
 Termos de Uso do Toro Radar
 Disclaimer
 Política e Procedimentos Aplicáveis  
 à Área de Análises

www.tororadar.com.br

15 dias grátis

v.2 | 18/08/2017

www.cvm.gov.br
http://app.tororadar.com.br/#/termosdeuso
https://www.tororadar.com.br/informacoes-legais
https://www.tororadar.com.br/informacoes-legais
https://www.tororadar.com.br/informacoes-legais
https://app.tororadar.com.br/#/cadastro



