
Grupo de estudos: O comportamento do investidor! 

 
Seja bem-vindo ao grupo de estudos! 

 
Fico muito feliz em contar com sua participação no meu grupo de estudos!  
 
Tenho a certeza de que um grupo de estudos direcionado poderá proporcionar 
um aprendizado consistente para que você se torne cada vez mais autônomo 
na sua tomada de decisão e desenvolva seu próprio método com convicção e 
segurança. 
 
Para que nosso aprendizado conjunto funcione, segue abaixo alguns pontos 
importantes. 
 
Objetivos do grupo 
 
ü O objetivo desse grupo de estudos é identificar os vieses comportamentais 

que todos possuímos em diversas áreas e que fatalmente afetam nossa 
capacidade de tomar decisões, não apenas com relação a finanças e 
investimentos. O comportamento é a peça chame para que um investidor 
seja bem sucedido em suas decisões. 
 

ü Não é objetivo do grupo fornecer recomendação de compra ou venda de 
ativos financeiros, até porque essa é uma atividade regulada pela CVM e 
privativa de analistas certificados especificamente para tal finalidade. 
Eventualmente pode ser que alguns ativos sejam mencionados assim como 
indicadores públicos com a finalidade educacional, sem que isso se 
enquadre em qualquer tipo de recomendação. 
 

ü O objetivo final é que, com o andamento do grupo, os próprios 
participantes consigam desenvolver um comportamento adequado para a 
tomada de decisão de investimentos. 

 
Funcionamento do grupo 
 
ü Há uma lista de livros que deverão ser adquiridos pelo aluno. O aluno não 

precisa adquirir todos de uma vez. Pode adquirir um a um conforme a 
evolução do estudo. 
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ü Eu passarei uma tarefa de leitura semanal de um trecho do livro em estudo. 

 
ü Semanalmente (domingo, 20h) farei uma live no Youtube para discussão do 

trecho do livro combinado na data combinada. 
 

ü Em cada live abordarei os principais aspectos levantados na leitura e nas 
discussões realizadas no grupo do Telegram (que ocorrem durante a 
semana). 
 

ü A live será pública, com acesso gratuito e ficará disponível no canal no 
Youtube podendo ser assistida quantas vezes quiser por qualquer pessoa 
que tenha interesse no assunto. 
 

ü Assim que cada livro for concluído, um outro se inicia. Os livros 
selecionados fornecem ideias que se complementam e fortalecem cada vez 
mais o processo de decisão do investidor, além de serem ferramentas 
importantes no desenvolvimento pessoal. 

 
Grupo do Telegram 
 
ü Se você já é meu aluno, você tem acesso ao grupo de estudos no Telegram 

para as discussões durante a semana. 
 

ü Se você não é meu aluno, pode também participar do grupo de estudos, 
acompanhar as lives e fazer suas leituras conosco, sem problemas. Apenas 
não terá acesso ao grupo do Telegram. 
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Bibliografia 
 
Os 5 livros para esse grupo de estudos são: 
 
1. Você não é tão esperto quanto pensa: 48 maneiras de se autoiludir - 

David Mcraney 
 

2. Iludidos pelo acaso - Nassim Nicholas Taleb 
 

3. Misbehaving: A construção da economia comportamental - Richard Thaler 
 

4. Rápido e devagar: Duas formas de pensar - Daniel Kahneman 
 

5. A psicologia financeira – Morgan Housel 
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Cronograma de estudos 

 
Live Data Atividade 
1.  14/03/21 Abertura do grupo de estudos 
2.  21/03/21 Livro 1: Introdução + capítulos 1 a 8 
3.  28/03/21 Livro 1: capítulos 9 a 24 
4.  04/04/21 Livro 1: capítulos 25 a 38 
5.  11/04/21 Livro 1: capítulos 39 até o final 
6.  18/04/21 Livro 2: Até o capítulo 2 
7.  25/04/21 Livro 2: capítulos 3 a 5 
8.  02/05/21 Livro 2: capítulos 6 e 7 
9.  09/05/21 Livro 2: PARTE II – até capítulo 9 
10.  16/05/21 Livro 2: capítulos 10 e 11 
11.  23/05/21 Livro 2: Parte III até o final 
12.  30/05/21 Livro 3: Parte I toda (até capítulo 6) 
13.  06/06/21 Livro 3: Parte II e Parte III (até capítulo 12) 
14.  13/06/21 Livro 3: Interlúdio e Parte IV (até capítulo 16) 
15.  20/06/21 Livro 3: Parte V 
16.  27/06/21 Livro 3: Parte VI 
17.  04/07/21 Livro 3: Parte VII (até capítulo 30) 
18.  11/07/21 Livro 3: parte VIII até o final do livro 
19.  18/07/21 Livro 4: Até o capítulo 4 
20.  25/07/21 Livro 4: capítulos 5 a 9 
21.  01/08/21 Livro 4: Parte II até o capítulo 14 
22.  08/08/21 Livro 4: capítulos 15 a 18 
23.  15/08/21 Livro 4: parte II toda 
24.  22/08/21 Livro 4: Parte 4 até capítulo 29 
25.  29/08/21 Livro 4: Parte 4 capítulos 30 até 34 
26.  05/09/21 Livro 4: Parte 5 até o final 
27.  12/09/21 Livro 5: capítulos 1 a 4 
28.  19/09/21 Livro 5: capítulos 5 a 10 
29.  26/09/21 Livro 5: capítulos 11 a 15 
30.  03/10/21 Livro 5: capítulos 16 a 20 

 

 


