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Um pouco da 
sua história



 Considerado o Warren Buffett brasileiro (saiba mais sobre Warren Buffett), apelidado “Rei dos Dividendos” e adepto 
do Value Investing, Barsi é o maior investidor individual da BM&FBovespa, com mais de R$ 1 bilhão investidos em diversas 
empresas na bolsa.
 
 A história do megainvestidor não começou fácil. Aos nove anos engraxava sapato para ajudar a mãe e mesmo em 
circunstâncias adversas, graduou-se em Estrutura e Análise de Balanços, Economia e Direito. Foi editor de Economia e 
Mercado de Capitais do Diário Popular, membro do Conselho Regional de Economia – SP, além de membro do conselho 
de Administração da Eternit e da Unipar/Carbono.
 
 Nos anos 60, entrou no mercado financeiro com o objetivo de construir sua aposentadoria para proporcionar-lhe 
uma vida confortável, sem depender da previdência pública. 
 
 Apesar de bilionário, Barsi possui uma vida frugal. Vai ao trabalho de metrô e aconselha a simplicidade como 
um dos segredos da vida. A maior parte das pessoas gasta com produtos que satisfazem o ego, diz. Se você consegue 
administrar o seu ego, tomará atitudes de investimentos corretas, ensina o investidor.

 

https://conteudo.bradvisors.com.br/warrenbuffett
https://goo.gl/qYoWSV
https://goo.gl/bDM98g
https://goo.gl/WYSSif
https://goo.gl/tYLu71
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Filosofia de 

Investimento de 
Luiz Barsi



 
 Barsi iniciou seu projeto previdenciário ainda jovem, sem 
possuir muitos recursos, assim como boa parte dos brasileiros. 
No entanto, sabia que para alcançar o seu objetivo precisava 
investir em ações, ter disciplina e paciência.
 
 Todos esses componentes foram fundamentais para 
o sucesso no mundo das ações, amadurecer sua filosofia de 
investimento e inspirar milhares de pessoas.
 
 No início da década de 70, Barsi traçou sua primeira meta: 
possuir cem mil ações da Cesp para sua carteira de previdência. 
À época, a ação negociava R$0,50/ação e pagava dividendo 
mínimo obrigatório de 10% sobre o valor nominal de R$1,00, 
distribuídos semestralmente. 
 
 Após concluir sua primeira meta, outras foram sendo 
estabelecidas e superadas, e, na razão direta que adquiria mais 
ações para integrar a sua carteira, os valores se multiplicavam 
em uma proporção superior as suas expectativas.

 
 Para Barsi investir em ações nada mais é que investir em 
projetos empresariais com perspectivas de serem bem sucedidos 
e ainda adverte quem investe em ações em busca de riqueza 
rápida. Segundo ele, esse processo leva décadas.
 
 A sua primeira indagação antes de escolher as ações era 
como obter uma renda mensal. Na teoria, deveria possuir ações 
de empresas que premiassem com um dividendo mensal e caso 
isso não ocorresse, possuiria ações de 12 empresas que pagam 
um dividendo por ano.
 
 Barsi recomenda que o investidor assuma a 
responsabilidade de investir em empresas que possuam 
consistência no seu histórico de distribuição de dividendos e 
crie o hábito de investir valores mensais e regulares.
 
 Quer aprender quais são os principais indicadores para 
construir a sua análise e ser bem sucedido na bolsa de valores?
 
 Então, não deixe de assistir o vídeo de Luiz Barsi explicando 
como analisar os principais indicadores para isso: clique aqui!

https://goo.gl/qYoWSV
https://goo.gl/bDM98g
https://goo.gl/WYSSif
https://goo.gl/tYLu71
https://youtu.be/Gr9Iyvlo69k?list=PLLNsX4nZzdXlk-OUa7MoOsA5wwFUsgnFx	


“Seja parceiro 
de grandes 

projetos e não 
dono de pequenos 

negócios”
(Luiz Barsi)


